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প্রকাশকের নিবেদন 

'মৃহাভাবতম্ত মহামহোপাধ্যাফ-ভারতাচার্ধ্য-মহাঁকবি-পন্মভূষণ শ্রীমদ্ 

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাঁশষের তপশ্তালন্ধ অমৃতমঘ ফল। সে আশ্্থয 

তপশ্চর্য্যাব কাহিনী আজ সকলেই জানেন। প্রায় একুশ বছব তিনি 
ছিলেন 'মহাতারতম্-এব তপস্তাষ মগ্র_এবং সে একক ও দুশ্চর 

তপন্তাষ তীর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞাব সঙ্কে মিলিত হয়েছিল অসীম ধৈর্য্য, 

অশেষ নিষ্ঠা ও অলৌকিক আয়াস। ফলে তিনি আমাদেব জন্য রেখে 
গেছেন তীর “মহাভারতম্-_এক আশ্চর্য্য এয । “মহাভাবতম্-এব 

দবিতীয় সংস্কবণ প্রকাশনার মূলে আছে আমাদের সেই জাতীয় এশ্বব্য 
সংরক্ষণের এবং জন্মশতর্র্ষপৃণ্তি উপলক্ষে খধি হরিদীসের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 
নিব্দেন করার পুণ্য প্রেরণা ও প্রযাঁস। স্ুধীজনের সানন্দ সমর্থনে 

আমাদের প্রয়াস সার্থক হোক-- এইমাত্র কামন]। 





বটসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
নি 

- বৈশম্পায়ন উবাচ । 
এবং সন্তাষমাণে তু ধৌম্যে কৌরবনন্দনম্ | 
লোমশঃ নুমহাঁতেজ। খাষিস্তত্রাজগাম হ |১॥ 

তং পাণ্ুবাগ্রজো রাজা! সগণো ব্রান্মণাশ্চ তে। 

উপাতিষ্ন্মহাভাগং দিবি শক্রমিবামরাঃ ॥২॥ 
' তমভ্যচ্য যথান্তায়ং ধর্নপুত্রো যুধিিরঃ 

পপ্রচ্ছাগমনে হেতুমটনে চ প্রযোজনম্ ॥৩া 

স পৃষ্টঃ পাঁওুপুত্রেণ শ্রীয়মাণো মহামনাঃ | 
উবাঁচ ্লীক্ষয়া বাঁচা হর্ষয়মিব পাগুবান্ ॥8॥ 

ভাবতকৌমুদী 
এবমিতি। কৌরবনন্দনং যুবিষ্িবমূঃ এবং সম্ভাষমাণে ক্রুবতি সতি॥| 

তমিতি। সগণো ভীমাদিভিবন্চবৈঃ সহ। উপাতিষৎ পাগ্যাদিভিবপৃজযৎ ॥২। “ 

“ তমিতি। তং লোমশমেব হেতুং প্রচ্ছ। গ্রচ্ছিদ্ধিকর্কঃ | অটনে বিচরণে 1৩। 
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মিলিত হইয়া এই তীর্থনমূহে বিচবণ কবিতে থাকিয়া অর্জনের উ ত্যাগ করিতে 
পারিবে 1৩৪] 

_ ৪ 

- বৈশম্পাধন বলিলেন-_ধৌম্যপুরোহিত যুধিষ্টিরকে এইরূপ বলিডেছিলেন, 
এমন সময়ে অতিমহাতেজা লোমশমুনি সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥১| ,. 

_ তখন স্বর্গে দেবগণ যেমন দেবরাজের পৃজ! করেন, সেইরূপ অনুচরবর্গের সহিত 
যুধিষঠিব এবং সেই ত্রান্মণগণ মহাত্মা লোমশের পুজা করিলেন ॥২] . 

য্থানিয়ম়ে পুজা করিয়া ধর্মপুত্র ঘুধিষ্টির লৌমশেব নিকটে তাহার আগমনেৰ 
কারণ এবং বিচরণের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩ ূ 

যুধিষ্টির এঁবপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহামনা লোমশ আনন্দিত হইয়া পাঁব- 
গণকেও আনন্দিত কবিবার জন্ত কৌমল বাঁক্যে বলিতে লাগিলেন-18| .. 

- 2] "এবং সম্ভীষ্তমাণে তু ধোঁম্যে কৌববনন্দন1-_-বা ব কা। (২)"-উদতিষ্হা- 
ভাগম্--পি। ূ - 

বন-$০৫ (৬৮) 



৮৩৬ মহাভারতে ব্ন- 

সঞ্চরন্ন্মি কৌন্ডেয় ৷ সর্ববান্ লোকান্ যদৃচ্ছয়া! | 
গতঃ শক্রম্ ভবনং তত্রাপশ্যং স্থবেশবরম্ ৫ 

তব চ ভ্রাতরং বীরমপশ্যং সব্যসাচিনমূ। 

শকরস্তার্দাসনগতং তত্র মে বিম্ময়ো মহান্ ॥৬॥ 

আদীৎ পুরুষশার্দূল! দু পার্থং তথা গতম্। 
আহ মাং তত্র দেবেশো গচ্ছ পাতুন্তান্ প্রতি ॥৭॥ (যুগ্মকম্) 

সোহহমভ্যাগতঃ ক্ষিপ্রং দিদকষুত্্ীং সহানুজম্ । 
বচনাৎ পুরুহুতত্ত পার্থন্ত চ মহাত্বনঃ ॥৮॥ 

আখ্যান্তে তে প্রিয়ং তাত। হ্থমহণড পাঙুনন্দন ! | 

খধিভিঃ সহিতো রাজন্! কৃষ্ণয়া চৈব তচ্ছ্ গু ॥৯॥ 

যত্ুয়োক্তো মহাবাহুরন্্রর্ঘ, ভরতর্ষভ । | 

তদন্ত্াপ্তং পার্থেন রুদ্রাপ্রতিমং বিভো ! ॥১০॥ 

ভাঁবতকৌমুদ্ী 
কিমুবাচেত্যাহ-_সঞ্চবঙ্গিতি। যদৃচ্ছষা উদ্দেশ্য বিহীনেচ্ছয়া ॥৫| 

তবেতি। সব্যসাচিনমঞ্জনম্। তথা গতং শক্রন্তার্থীসনগতং পাঁথমর্জুনং দৃষ্টা মে মহাঁন্ 

বিশ্ময় আসীঘ্, মান্ুযস্ত দেববাঁজার্ধীসনে স্িত্যসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥৬--৭| 

সইতি। বচনাদন্থবোধবাক্যাৎ, পুকহৃতত্ত ইন্শ্ত, পার্থন্ত অজ্জুনস্ত |৮| 

আখ্যান্ত ইতি। ্রিষং প্রীতিকবং বচনম্। কষা ভ্রৌপদ্চা ॥৯ 

পকুন্তীনন্দন! আমি যদৃচ্ছাক্রমে সমস্ত লোকে বিচরণ কবিতে করিতে 
ইন্দ্রের ভবনে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং সেখানে ইন্দ্রকে দেখিয়াছিলাম ॥৫1 

এবং তোমার ভ্রাতা মহাবীব অজ্জুনকে ইন্দ্রের অর্ধাসনে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলাম। 
পুকষশ্রেষ্ঠ ! অর্জুনকে সেইস্থানে উপবিষ্ট দেখিয়া আমার গুকতর বিশ্বয় 
জন্মিয়াছিল। তখন দেববাঁজ আমাকে বলিলেন_-“খধষি! আপনি পাগুব্গণের 
নিকট গমন ককন” ॥৬-_॥ 

তা'র পব দেববাজের ও মহাত্মা! অর্জুনের অনুরোধে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সহিত 
তোমাকে দেখিবাব জন্য সত্ব আমি এখানে আসিয়াছি ॥৮1 

বৎস পাঙুনন্দন। আমি তোমাৰ নিকট গুকতর প্রিয় সংবাদ বলিব। বাঁজা! 
খষিগণ ও ভ্রৌপদীব সহিত তুমি তাহা শ্রবণ কব ।৯॥ 

ভবতশ্রেষ্ঠ রাঁজী! তুমি যে অন্তরলাভের জন্য অঞ্জুনকে বলিয়াছিলে, অর্জন 
নহাদেবেব নিকট হইতে সেই অতুলনীয় অস্ত্র লাভ কবিয়াছেন॥১০ 



পর্ববণি ষট্সগুতিতমোহধ্যায়ঃ ৮৩৭ 

যত্বদূব্রক্ষশিরো! নাম তপসা কুদ্রমাগতম্। 

অগ্ৃতাহুখ্িতং রৌদ্রুং তল্পব্ধং সব্যসাচিন! 1৯১ 
তৎ সমন্ত্রং সসংহারং সপ্রায়শ্চিত্তম্গলম্ | 

বজজমন্জ্রাণি চান্যানি দণ্ডাদীনি যুধিঠির ! ॥১২॥ 
যমাণ কুবেরাঘরুণাদিস্দ্রীচ্চ কুরুনন্দন ! | 

অস্ত্াণ্যধীতবান্ পার্থে দিব্যান্যমিতবিক্রমঃ ॥১৩1 

বিশ্বাবদোস্ত তনয়াদ্গীতং নৃত্যঞ্চ সাম চ। 
বাদিত্রঞ্চ যথান্ায়ং প্রত্যবিন্দদ্যথাঁবিধি ॥১৪॥ 

এবং কৃতীস্ত্রঃ কৌন্তেযো গান্ধর্ববং বেরমাপ্তবান্। 
স্থখং বদতি বীভত্ম্থরনুজন্তানুজভ্তব ॥১৫॥ 

যদ্দিতি। মহাঁবাহুবন্নঃ | আণ্তং লক্ষণ পার্থেন অজ্জুনেন ॥১০| 

কিং নাম তন্ত্রমিত্যাহ-_যদিতি। অমৃতাৎ মন্থনসমযে অমৃতা শ্রযাৎ সমুদ্রাৎ। ॥১১| 

তদ্দিতি। সংহাঁবেণ নিবর্তনেন সহেতি সসংহাঁবম্, প্রাশ্চি্তং পবপ্রযুক্তশ্ত নিবাঁবণং তর্দেব 

মঙ্গলং তেন সহেতি তৎ। লব্বং লন্ধানি চেত্যন্বর্ভতে [১২1 
অথ ক্মাললবং লন্বানি বেত্যাহ্ - ঘমাদ্দিতি। য্থাঁদস্ভবমধীতবান্ ॥১৩| 

বিশ্বেতি। বিশ্বীবসোন্তনয়াৎ চিত্রসেনাৎ। সাম সাত্বাদং সামগানং বা 1১৪| 

এবমিতি। কৃতীক্তঃ শিক্ষিতাস্্র; আধ্যবান্ চিত্রসেনালব্ধবাংস্চ সন্ 1১৫। 

ভারতভাবদীপঃ 

এবমিতি 1১--১১1।  সমন্ত্রর প্রযোগাঁদৌ মন্ত্ররহিতম্। সংহাবন্তযজম্তাকর্ষণম্। 
প্রাশ্চিন্তম্ অস্্রািনা নিরপবাধানাং দাহে যো দোষস্তস্ত শোধনম্। যঙ্গলং দগ্ধানামেবাঁবা- 

মাঁদীনাং পুনবিকসনম্। বজ্রং বজবদপ্রতীকার্যযং বৌদ্রমেৰ 1১২--১৩1 গীতং লৌকিকং 

সেই যে 'ত্রহ্মশির-নামক অস্ত্র সমুদ্রমন্থনের সময়ে তাহ! হইতে উঠিয়াছিল এবং 
মহাদেবের তপন্তায় তাহাব নিকট আসিয়াছিল; সেই পাশুপত অস্ত্র অর্জন লাভ 
করিয়াছেন ॥১১1 

আর, ফুধিষ্টির! মন্ত্র উপসংহার ও নিবারণের উপাঁয়েব সহিত সেই বজ্র এবং 
দণ্ডগ্রভূতি অন্যান্য অস্ত্রও অর্জুন লাভ করিয়াছেন ॥১২।॥ 

কুরুনন্দন| অসাধাবণ-বিক্রমশালী অর্জুন যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের নিকট 
হইতে স্বর্গীয় অস্ত্র সকল শিক্ষা কবিয়াছেন ॥১৩| 

তাহার পর তিনি _বিশ্বাবন্ুর পুত্র চিত্রসেনগন্ধর্ধ্বের নিকট নৃত্য, গীত, বাগ্ত ও 
সাঁমগান্ যথ্থানিয়মে ও যথাবিধানে শিক্ষা! কবিয়াছেন ॥১৪। 

(১১)"পকত্রমাগমৎ্_বা বকা নি। 



৮৩৮, ', মহাভারতে , বন 

যদর্ঘং মাং সুরশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমত্রবীৎ | 
তচ্চ তে কথ্রিদ্যামি যুধিষ্ঠির! . নিবোধ মে 1১৬ 
ভবাঁন্ মনুষ্যলোকেহপি গমিস্যতি ন সংশয়ঃ | 
ভ্রয়াদ্যুধিভিরং তত্র বচনান্মে দ্বিজোভিম ! ॥১৭॥ 
আগমিষ্যতি তে ভ্রাতা কৃতান্তরঃ ক্ষি ্রমর্জুনঃ | 

স্রকার্ধ্যং মহৎ কৃত্বা ঘদশক্যং দিবৌকসৈ? ॥১৮ 
তপসাপি তৃমাত্বানং যৌজয় ভ্রাভৃভিঃ সহ. 
তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ ॥১৯ 
অহঞ্চ কর্ণং জাঁনাঁমি বরথাবন্তবতর্ষভ ! | 
সত্যসন্ধং মহোৎদাহিং মহাঁবীর্য্যং মহধিলদ ॥২০। 

হি তন শত ৮ তত 

ভারতকৌমুদী 
যদ্দিতি। নুবতেষ্ঠো দেববাঁজঃ। নিবোধ শৃণু 1১৬] 
কিং তথ্চচনমিত্যাহ-_ভবাঁনিতি। তত্র মনুয্যলোকে, বচনীদনথুরোধবাঁক্যাৎ ॥১৭| 

_ আগমিস্ততীতি। হুরকার্ধাং নিবাতকবচাদীনাং বধরূপমূ। দিবৌকদৈরেবৈ। “লমাসাস্তগতানাং 
বা বাজাদীনামদস্ততা” ইত্যদন্ততয| ভিন্ ইস্ ॥১৮। 

তপপেতি। ত্বমগীতন্যঃ। পবমুত্রমমূ। বিন্দুতে লভতে, মহৎ ফলম্।১৪1 
অহমিতি। সত্যসন্ধং সত্যপ্রতিজ্ঞমূ। বী্ধ্ং কায়িবী শক্তিঃ বলঞ্চ মানসিকী শিং 

ভাঁবতভাঁবদীপঃ 
গানম। সাম খতুগাণিম্1১৪॥ অন্থজস্ত ভীমন্তানুজঃ ॥১৫--১৭1 সুরকার্ধ্যং নিবাতকবচা 
দীনাং বধঃ। দিবৌকটৈরিতি ব্ছলং ছন্দনীত্যৈস্ 1১৮--১৯1 সত্যসন্বং সত্যগ্রতিজম্ 2 37885548881878888785554514 

যুখিষির! তোমাৰ কনিষ্ঠ ভ্রাতীর (ভীমেব্) কনিষ্ঠভ্রাত। অর্জুন এইভাবে, 'অন্ত্র 
ও গান্বরর্ববেদ শিক্ষা কবিয়া ব্বর্সলোকে নুখে বাঁস করিতেছেন 1১৫। 

দেবরাজ যেলন্ত আমাকে এই কথা বলিয়া দিয়াছেন,-তাঁহ! আমি তোমা" 
নিকট বলিব তুমি শ্রবণ কর ॥১৬| 

্রা্মণশরেষ্ঠ! আপনি নিশ্চয়ই মনুষ্যলোকেও বাঁইবেন; সুতরাং আমার 
অন্থুরৌধে দেখানে যুধিষিবকে বলিবেন (যে)_- 1১৭ . 

'ভোমাব ভ্রাতা অজ্জুন অন্ত্রশিক্ষা সমাণ্ত করিয়াছেন, এখন দেবগণেব যাহা 
অসাধ্য, এমন একটা গুকতর দেবকার্ধ্য সম্পন্ন কিয়া শীন্তই আসিবেন ॥১৬। 

তুমিও অপর ভ্রাতাদেব সহিত মিলিত হইয়া তপস্থা কর। কারণ, তপন্তা 
হইতে উত্তম কিছুই নাই, সুতরাং তপ্ত! দাবা গুকতব ফল পাওয়া যাঁর ॥১৯ 

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমিও বথাষথভাবেই ' কর্ণকে জানি; কর্ণ-__সত্যপ্রতিজ্ঞ 



রবি ঘট্দপ্ততিতমোহত্যায়ঃ | ৮৩৯ 
মহাহবেষগ্রতিমং মহাুদ্ধবিশারদয্ | 
মহাধনুর্ধরং বীরং মহীন্ত্রং বরবম্মিণম্ ॥২১॥ 

মহেশ্বরনুতপ্রখ্যমাদিত্যতনযং প্রভূম্। 
তথাহর্জুনমতিস্বন্বং সহজোন্বণপৌরুষম্। 

ন স পার্থন্ত সংগ্রামে কলামরতি ঘোড়পীম্ ॥২২॥ (বিশেষকম্) 
চ্চাপি তে ভয়ং কর্ণাম্মনসিস্থমরিন্দম ! | 
তচ্চাপ্যপহরিখ্বামি সব্যসাচিন্যতো৷ গতে ॥২৩। 

ধচ্চ তে মীনসং বীর ! তীর্ঘযাত্রীমিমাং প্রতি । 

স মহর্ষিলশমশস্তে কথয়ি্যত্যসংশয়ম্ ॥২৪॥ 

ভারতকোমুদ্রা 
সাঁহসাখ্যা। মহাঁহবেযু মহাযুদ্ধেযু। বরবশ্শিণৎ, সহজীভেগ্বর্দশীলিনমূ। মহেষবরন্তগ্রখ্যং 
কাত্তিকেষতুল্যম্ আদিত্যতন্যং ধ্যপুত্রমূঃ প্রভূমূ অস্্প্রভাবশীলিনম্। অতিন্বদ্ধং মহাঁধ্যবসায়মূ, 

বদ্ধ: প্রকাণ্ডে সৈন্যাংশে, বাহুমুলসমূহয়োঃ। সমীহান্পযোশ্চাপি” ইতি বিখঃ। সহজং 
স্বাভাবিকম্ উদ্থণম্ উদ্ধত্চ পৌরুষং পুরুষকাবো যন্য তম্। অ তাঁদৃশোহপি কর্ণ? সংগ্রামে, 

পার্থস্ত অঞ্জুনস্ত, যোড়শীং কলাং ভাঁগমপি নাহ্তি, অঙ্ুনন্নীং দেবান্লাভাদিতি ভাব 
ষট্পাদৌহ্যং স্লোকঃ /২০২২। 

যদিতি। হে অবিন্দম ! কর্ণাৎ, ভযং তয়হেতুভূতম্, হচ্চাপি অভেগ্তং কবচম্, মনসিস্থম্ 
তচ্চাপি সব্যসাচিনি অজ্জুনে, অতঃ দ্বর্গলোকাথ্, গতে মতি, অহমপহরিস্যামি 1২৩1 

যদিতি। মানসং কর্ম সন্থল্প;। স প্রসিদ্ধঃ। তৎ কথষিস্াতি |২৪| 

ভাব্তভাবদীপঃ 

॥২৭| . বববর্ধিনমতিহন্দরমূ 0২১ মহেশ্ববন্থতপ্রখ্যং স্বন্দতুল্যম।. অতিত্ন্ম্্রতাংসম্ 
জানগতিষবদ্ধমিতি পাঁঠে যোণিশ্রেষ্টম|২২--২৩] অপহবিষ্যামি কবচকুগুলাপহরণে 

ইন্দেণ কৃতে সতি তদপীন্্স্তান্তঃ প্রবিশ্য সম্পাদয়িস্তামি আর্ষেণাভেদদর্শনেনাহং মন্্রতব- 

মহোৎদাহী, গুকৃতব দৈহিক বল ও মানসিক বলসম্পন্ন, মহাযুদ্ধে অতুলনীয় 
বিশারদ, মহাঁধনুদ্ধর, মহাবীর, মহীন্ত্রমূহে অভিজ্ঞ, উত্তম বর্মধারী, কাত্তিকের তুল্য, 
হর্য্ের পুত্র এবং অস্ত্রপ্রভাবসম্পন্ন। আবার অর্জুনকেও জানি; অর্জুনও গুরুতর 
অধ্যবসায়ী এবং স্বভাবতই মহাপুকষকারসম্পন্ন ; সুতরাং সে কর্ণ এখন অর্জুনের 
ষোল ভাগেব এক ভাঁগেরও যোগ্য নহে ॥২০--২২॥ 

অরিন্দম যুধিষ্টিব ! কর্ণেৰ যে অভেগ্ভ কবচ তোমার ভয়ের কারণ, তাহাও 
আমি--অজ্জুন এ স্থান হইতে গেলে পরই হরণ করিব ॥২৩া 

- (২২) তথা জাতগতিং হেন্ং মহন্মনয়নোপমম্__পরি। (২৩) ফ্চাপি তে ভষং তম্মান্মন- 
সিস্থং হি ধর্মজ | ত্দপ্যপহবিষ্বেহ্ষং স্ব্যসাঁচিন্ত্যপাগতে ॥-_পি। 



৮৪০ মহাভারতে বন 

বচ্চ কিঞ্চভিপোষুক্তং ফলং তীর্থেবু ভারত !| 
ব্রত্মধিরেষ ব্ররাতে তচ্ছ দ্বেয়নন্যাথা ॥২৫| 

লোমশ উবাচ। 

ধনগ্জয়েন চাপুযু্তং য্তচছণু যুধিষ্ঠির | 
ঘুধিষ্ঠিবং ভ্রাতিরং মে বোজয়ের্যরা গিরা ॥২৬। 
তং হি ধর্মান্ পরান্ বেখ তপাংসি চ তপোধন ! | 
শ্রীমতাঞ্চাপি জানাসি ধর্্মং রাজ্ঞাং সনাতনম্ ॥২৭॥ 

রর ভবাঁন্ পবমং বেদ পাবনং পুরুষান্ প্রতি। 
তেন দংযোজয়েথাস্তং তীর্ঘপুণ্যেন পাঁণুবান্ ॥২৮॥ 

যথা তীর্থানি গচ্ছেত গাশ্চ দগ্ভাৎ স পাখিবঃ। 
তথা সর্বাতন| কার্ধ্যমিতি মামর্জুনোহব্রবীৎ ॥২৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
যদিতি। অনন্যথা সংশয়াদিরাহিত্যেন, তথ, শরদ্ধেবং বিশ্বান্মূ1২৫| 

ধনেতি। ধর্দ্যর। ধর্শাদনপেতব! গিবা যৌজয়েঃ তাং শ্রীববেরিত্যর্থঃ 1২৬] 

ত্বমিতি। পবান্ শেষ্ঠান্। শ্রীমতাং ধনাদিসম্পত্তিশাঁলিনাম্ 1২৭ 

 সইতি। পাঁবনং জীর্ণ পকুবান্ প্রতি পুকুবাণামিত্য্ঃ পা 

বীর! তীর্থথাত্রা বিষরে তোমার যে ইচ্ছা জন্বিযাছে, সে বিষয়ে প্রসিদ্ধ মহবি 
লোমশ নিশ্চয়ই নির়মাদি বলিবেন ॥২৪॥ 

ভরতনন্দন! তীর্থে তপস্থাপ্রবুক্ত যে কিছু ফল হয়, তাহা তোমার নিকট এই 
ব্রহ্মধি লোমশই বলিবেন ; তুমি নিঃনন্বেহে তাহা বিশ্বা করিও” ?॥২৫| 

লোমশ বলিলেন-_-ুধিষ্টির ! অর্জুনও যাহা! বলিয়া দিয়াছেন, ভাহাও শোঁন-_ 
“আপনি আমীব ভ্রাতৃগণকে ধর্্মনক্গত বাক্য শুনাইিবেন ॥২৩৬ 

কারণ, আপনি উত্তম ধর্ম ও তপন্ার বিষয় জানেন এবং সম্পত্তিশালী রাজাদের 
দনাতিন ধর্মমও অবগত আঁছেন ॥২৭ ূ 

আব, আপনি মানুষে পরম তীর্থবর্মেৰ বিষয়ও জানেন; সুতরাং আঁপনি 
পাঁগুবগণকে সেই তীর্ঘধর্যুক্ত করিবেন 1২৮] 

যাহাতে সেই রাজা তীর্ঘে গমন ও গোঁদান করেন, তাহা আপনি সর্বপ্রবছে 
কবিবেন,” এই কথা অর্জুন আমাকে বলিয়াছেন ॥২৯! 

কা পি, *“*একোননবতিতমোহ্ধ্যষঃ- নি । (২৬)-"বর্ধ্ায়া শ্রিধা-_বা ব কা, ধরা ধিবা-- 

নি। (২৮)*পুকুবং প্রতি-_বা বকা নি। 
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ভবতা চানুগতপ্তোহসৌ চরেতীর্ঘানি সর্বশঃ। 
বক্ষোত্যো রক্ষিতব্যশ্চ দুর্গে বিষমেষু চ ॥৩০॥ 
দ্রধীচ ইব দেবেন্দ্র যথা চাপ্যঙ্গিরা রবিম্ | 

তথা রক্ষম্ব কৌন্তেয়ান্ রাক্ষসেভ্যো দ্বিজোতুম ! 1৩১ 
যাতৃধান৷ হি বহবো বাক্ষসাঃ পর্ববতোপমাঃ। 
তবয়াভিগুপ্তান্ কৌন্তেয়ান্ নাভিবর্তেয়ুরস্তিকাণড ॥৩২॥ 
সোহহমিন্্রস্ত বচনানিয়োগাদর্জনস্ত চ। 

রক্ষমাণো ভযেভ্যস্ত্াং চরিষ্টামি ত্বয়া মহ ॥৩৩॥ 

দবিতীর্থানি ময়া পুর্ববং দৃষ্টানি কুরুনন্দন ! | 
ইদ্রং ততীযং দ্ক্ষ্যামি তান্যেব ভবতা সহ ॥৩৪॥ 

ভারতকোৌমুদী 

যথেতি। স পাধিবো যুধিষিরঃ | সর্বাত্বনা সর্বপ্রযন্্েন, কার্ধ্যং কর্তব্যম্ 1২৯ 

ভবতেতি। অনুগ্প্তো বক্ষিতঃ| দুর্গে দুর্গযেযুঃ বিষমেবু উচ্চাবচেু স্থানেযু /৩০। 

দ্রধীচ ইতি। দধীচো নাম মুনিঃ | রক্ষন্য বক্ষোগমন্ত্রাঠাদিনা ॥৩১৪ 

যাত্বিতি। যাতুং সময় এব দূধতীতি যাঁতুধানাঃ। অভি লক্ষ্মীকৃত্য 1৩২ 

সইতি। চরিস্তামি তীর্ঘেঘিতি শেষঃ 1৩৩1 
দ্বিরিতি। ছিবারদ্ধযমূ। তৃতীয়ং বারম্, তান্তেৰ তীর্ঘানি 1৩৪॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

মিত্যাদিবদহমেবেন্রবপী কবিষ্তামীতি 1২৪॥ তৎ শ্রদ্ধেয়, ন ত্হ্যায়গৃহীতব্য মিত্যর্থঃ 1২৫] 
যৌজধেঃ যোজয়, ধন্ম্যযা ধর্মাদনপেতয়া 1২৬--২৭] ছিঃ দ্বিবারম্্, তৃতীয়ং তৃতীযবারম 

আপনি তাহাকে ছুর্গমস্থানে এবং বিষমস্থানে রক্ষী করিবেন ; আপনি রক্ষা 

করিলেই তিনি সকল তীর্থে বিচরণ করিতে পারিবেন ॥৩০॥ 
রাক্মণশ্রেক্ঠ ! দধীচমুনি যেমন দেবরাঁজকে এবং অঙ্গিরা যেমন তূর্য্যকে রক্ষা 

কবেন, আপনিও তেমনই বাক্ষলগণ হইতে পাঁগুবগণকে রক্ষা করিবেন 1৩১॥ 

আঁপনি রুক্ষা কবিতে থাকিলে, হঠকারী পর্ববতপ্রমাণ বহুতর বাক্ষও নিকট 
হইতে পাগুবগণের সম্মুখে আসিতে পাবিবে না” 1৩২1 

ইন্দ্রের কথায় ও অর্জনের অনুরোধে আমি সর্বপ্রকার ভয় হইতে তোমাকে 
রক্ষা করিতে থাকিয়া তোমার সহিত তীর্থে বিচবণ করিব ॥৩গা 

কুকনন্দন! আমি পূর্বে ছুইবার তীর্থগুলি দেখিয়াছি ; এখন তৃতীয় বার তোমার 
সহিত সেইগুলিই দেখিব 1৩৪1 

বন-১৯৬ (৮) 
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ই়ং:বাজর্িভির্ধাতা পুণ্যকৃততি্ু ধি্ঠিব 1 | 
মন্থাদিভিমহাবাজ ! তীর্ঘঘাত্র] ভয়াপহা ॥৩৫| 
নানুভর্নাকৃতাত্বা চ নাবিষ্যো৷ নচ পাঁপকৃৎ। 
ন্নাতি তীর্থেবু কৌবব্য ! ন চ বক্রমতির্ণরঃ ॥৩৬| 
বত ধর্ঘমমতিনিত্যং ধর্মাজ্ঞঃ সত্যসঙ্গরঃ 
বিমুক্তঃ সর্ববপাপেভ্যো ভূর এব ভবিব্যদি ॥৩৭॥ 

ঘথ| ভগীরথো রাজ বাঁজানশ্চ গয়াদরঃ | 

ঘথা যযাতিঃ কৌন্তের ! তথা ত্বমপি পাণ্ডব ! ॥৩৮ 
যুধিষ্ঠির উবাচ। 

ন্ হ্র্াহ সম্প্রপণশ্যামি বাক্যস্তাস্যোতরং কচিৎু | 

স্বাবেদ্ি দেবরাজো! বং কে! নামাভ্যধিকম্ততঃ ॥৩৯॥ 

ইযমিতি।, যাতা প্রাপ্তা কৃতেত্যর্ঘ। ভয়াপহা পাঁপভবনাঁশিক] |৩৫] 

নেতি। অনৃজুঃ ,অসবলঃ শঠঃ তীর্থেবু ন গ্বাতি, পবগ্রতাবণাব্যাগৃতত্বাৎ, অকৃতাত্মা 
ভূগ্রদেশদর্শনাভাবেনাশিক্ষিতচিত্তঃ তীর্ঘেবু ন সাতি, কুপমণ্কতুল্যত্বা্চ* অবিষ্ঃ তীর্থেবু ন লতি 

শান্্াজ্ঞানেন তীর্ঘফলাজ্ঞানাৎ, পাঁপক্ুৎ তীর্থেবু ন স্াতি চৌর্ধ্যাদিনিবতত্বাৎ, বক্রমতিবন্, 
ভীর্থেষু ন নাতি হেতুবাঁদেন ভীর্থফলানম্বীকাবাঁথ ॥৩৬| 

ত্বমিতি। সত্যসঙ্গবঃ সত্যপ্রতিজঃ ৷ বিমুন্ঃ, তীর্ঘনানাদিনা সর্বপাপক্ষাঁৎ॥৩৭॥ 
যথেতি। অভস্তীর্ঘপর্ধ্যটনেনাধিকধর্মলাঁভে তব বুদ্ধির্বেদেবেতি ভাবঃ |৩৮| 

, ম্হাবাজ যুধিষ্টিব। মন্ুপ্রভৃতি পুণ্যকাবী বাঁজবিবা পাঁপভয়নাশক এই 
ভীর্থপর্যটন কবিরা গিয়াছেন ॥৩৫। 

.  কুকনন্বন! শঠ, কুপমণ্ডকম্বভাব, মূর্খ, পাপকাবী এবং কুটিলবুদ্ধি লোক 
ীর্থে স্নান কৰে না ॥৩১। 

কিন্তু তোমাঁব দর্ব্বদাই ধর্ম্দে মতি রহিযাছে এবং তুমি ধর্ণাজ্ঞ ও সত্যগ্রতিজ্ঞ) 
অতএব তুমি (ভীর্ঘপর্ধ্টটন কবিরা) অপ্পূর্ণবপেই সমস্ত পাপ হইতে যুক্ত 
হইবে ॥১৭॥ 

পাঁুনন্দন ! ভগ্গীবথরাঁজ। যেমন ছিলেন, গয়প্রভৃতি রাঁজাবা যেমন গিয়াছেন 
এবং ববাতিবাজ| যেমন ছিলেন, তুমিও তেমনই হইয়া” ॥৩৮॥ 

বুধিষ্টিব বলিলেন-_“আমি আনন্দবণতঃ এই বাক্যেব উত্তব কোথাও খুঁজিয়া 
পাইতেছি না৷ এবং দেববাঁজ বাহাকে স্মবণ কবেন, ভাহা হইতে কোন্ ব্যক্তি 
বড় ? 0৩৯ পু 

(৩৭)-*বিমুক্তঃ অর্বসঙ্গেভ্য_ বা বকা। 
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ভবতা সঙ্গমো যস্ত ভ্রাতা' চৈব ধনঞ্জয়ত | 

বাস্বঃ স্মরতে যস্ত কো নামাভ্যধিকস্ততঃ ॥৪০॥ 
যচ্চ মাং ভগ্বানাহ তীর্থানাং দর্শনং প্রতি ৷ 

ধোম্যস্ত বচনাঁদেষ৷ বুদ্ধি? পুর্ববং কৃতৈব মে ॥৪১। 
তদ্যদা মন্যসে ত্র্মন! গমনং তীর্ঘদর্শনে | 
তদৈব গন্তান্মি তীর্থান্যেষ মে নিশ্চয়ঃ পরঃ ॥৪২॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

গমনে কৃতবুদ্ধিন্ত পাগুবং লোমশেহিত্রবীৎ। 

লঘুর্ভব মহারাঁজ ! লবঘুঃ স্বৈরং গমিষ্যসি ॥৪৩, 

যুধিষ্টিব উবাচ! *% 

ভিক্ষাভূজে| নিবর্তন্তাং ত্রা্ণা যতয়শ্চ যে। 

ষুতৃষাধশ্রমায়াসশীতাততিমসহিষ্তবঃ 1881 
, ভারতকৌমুদী ৃ 

। নেতি। হর্ষ পা সর্রেবিলাভ্বাহথাসংবামপরথিজনিতাদাননাৎ ॥৩৭| 

ভবতেতি। বাঁসব ইন্্রঃ। 'যস্তেতি "ন্মত্য্ঘকম্মণি* ইতি কর্মণি যী 1৪০1 

য্দিতি। তগবান্ তবান্। দর্শনং প্রতি দর্শনবিষষে ৷ মে ময119১| 

তদ্দিতি। গন্তাম্মি গমিস্তামি। বনবাঁসপ্রতিজাষ] 'অগৃহবাসতা.পর্ধ্যকত্বাৎ তীর্ঘভ্রমণেনাপি ন 
তথ্প্রৃতিজ্ঞাভন্বঃ। কিঞ্চ অবসবে মহাধন্মাজ্জনং মহালাঁভ এবেতি ভাবঃ ॥৪২] 

- গমন ইতি। লবুর্তাবশূন্ঃ ত্ব্পপবিজন ইত্যর্থঃ। কথমিত্যাহ-__লুঘুরিতি। লঘুঃ সন্, শ্বৈরং 
সবচ্ছন্দং যথেচ্ছমিতি যাবৎ, গমিস্তাসি ৷ বছপরিজনসত্বে তু ব্যাপারবাহুল্যার্দিনা ষথেচ্ছগমনব্যাঘাতো! 

ভবিষ্ততীতি ভাব: ““ন্দস্চ্ছন্দয়োঃ দ্বৈরম্” ইত্যমবঃ 0৪৩1 

. ভিক্ষেতি। ভিক্ষীভুজে| নিবর্তন্তাম্, তীর্থে ভিক্ষালাভাসম্তবাৎ “তীর্থ ন প্রতিগৃহীয়াৎ 

আপনার সহিত যাহাঁব সম্মেলন হইল, অর্জুন যাহার ভ্রাতা এবং ইন্দ্র যাহাকে 
ন্ুর্ণ করিয়াছেন, তাহা হইতে কোন্ ব্যক্তি প্রধান ?॥8০। 

, তা'র পর, আঁপনি-ষে আমাকে তীর্থদর্শনের বিষয়ে বলিতেছেন, এ বুদ্ধি আমি 
ধৌম্যপুবোহিতের বাক্যে পূর্ব্বেই করিয়াছি ॥৪১॥ 

- অতএব যখনই অপনি তীর্থদর্শনে গমন করা সঙ্গত মনে করিবেন, তখনই আমি 
তীর্থে গমন কৰিব ;“ইহাই আমার একান্ত নিশ্চয়” 0৪২ 

বৈশম্পাঁয়ন ব্লিলেন-_যু্ধিষ্টির তীর্থগমনে মৃত করিলে, লোমশ তাহাকে 
_যুধিষ্টির! লঘু হও (অল্প পরিজন সঙ্গে লও) লঘু হইলে ইচ্ছানুসারে 

গমন করিতে পারিবে” ॥৪৩1 নি 

* রাঁজৌবাচ_পি 1 
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তে সর্ব বিনিবর্তস্তাং যে চ মিউভূজে। দ্বিজাঃ। 

পকান্নলেহপানানাং মাংদানাঞ্চ বিকল্পকাঃ ॥8৫॥ 

তেহপি সর্বের নিবর্তস্তাং যেহপি সুদানুযায়িনঃ | 

ময়া যথোচিতাঁজীবৈঃ সংবিজ্তাম্চ বৃতিভি? ॥৪৬| 

যে চাঁপ্যনুগতাঃ পৌরা রাজভক্তিপুবস্কৃতাঃ | 
ধুতবা্ট্রং মহারাজমভিগচ্ছন্ত তে চ বৈ। 
সদ্রাস্ততি বথাকালমুচিতা বস্ত বা! ভূতিঃ |8৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

গ্রাঁণৈঃ কঠগতৈবপি” ইতি স্বত্যা নিষেধাচ্চেতি ভাব: | যে যতযে! জিভে ব্রা্মণাশ্চ, তেহপি 

নিবর্ন্তাম। তেযামিজ্রিষজগিতয! দরশনাদ্র্থং তত্র তত্র গমনাঁসম্ভবেন সর্ব্রধামের তদসম্তবাঁৎ। 

ষধাগ্সহিষণুনাঞণ সর্ভত্র গমনস্তৈবাসম্তবা্ 1৪8 

তইতি। মিটভুজো মধুবভোঁজিনঃ সর্বত্র মধুবধস্তলাভাসন্তবাৎ্। বিকপ্পকা আহারে উল্ত- 

বিবিধকল্পগ্রাহিণঃ, তীর্থে তাদৃরশবিবিধকল্পসম্পাদনাসম্ভবাৎ|8৫| 

ত ইতি। ছুদান্যাবিনঃ শ্ববং দ্বষং পাঁকাসামর্ঘ্েন পাঁচকাপেক্ষিতাবঃ, সর্বত্র পাঁচকগ্রাপ্তা- 

সম্ভবাৎ্। যথোচিতাজীবৈ: যথোচিতনিদিকটখা | দিদানৈঃ, বৃত্তিভিনির্দিষ্টবেতনৈষ্ঠ, সংবিভক্তা 
বিভজ্য বৃক্ষিতাঃ, তেইপি নিবর্তন্তাম্ সর্বত্র তদ্দানাদম্তবাৎ ॥৪৬| 

যইতি। অভিগচ্ছন্ত, তত্রাপি রাজভক্তিসম্তবাৎ তশ্তৈব প্ররুতবাঁজতবাৎ। ভূতির্বেতনং 
খাঁছাদিকঞ্চ। ফট্পাদোহ্যং শ্লোকঃ |৪ ৭] 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
1২৮-৩৬] সত্যস্গবঃ সত্যযজ্ঞঃ, “যান্েব সংগ্রামনামানি তানি যজ্ঞনমানী”তি যাক্কবচনাঁৎ 
1৬৭৪২) লঘুবল্লপরিবারঃ ॥৪৩--৪৪| বিকল্পকাং হৃষ্ামৃটবিভাজিকাঃ ॥৪৫।॥ আজীব্যৈ- 

যুধিষ্টিব বলিলেন-_“যে সকল ত্রাক্মণ ভিক্ষাভোজী ও জিভেক্দ্রিয় এবং ধীহারা 
দূধা, পিপাসা, পথেৰ পরিশ্রম, গ্রীষ্মের কষ্ট ও শীতের কষ্ট সহা করিতে ন! পারেন, 
তীহাঁবা সকলেই নিবৃত্ত হউন ॥8৪॥ 

যে সকল ব্রাহ্মণ কেবল সুন্বাছব বস্তু ভোজন করেন এবং ধাঁহারা পক্কান্ন লেহা, 
ও মাংস ইত্যাদি বিবিধ বস্ত ভোজন কবিয়! থাকেন, তাহার! সকলেও নিবৃত্ত 

হডন ॥8৫॥ 

ধাহাবা পাঁচকের অপেক্ষা বাখেন, কিংবা আমি বীহাদিগকে নির্দিষ্ট উপযুক্ত 
খাস্ এবং নির্দিষ্ট বেতন দিযা! বাখিরাছি, তাহারা সকলেও নিবৃত্ত হউন ৪৬1 

আর, যে সকল পুরবাসীবা রাজভক্তিবশতঃ আঁমাঁর সঙ্গে আসিয়াছেন, তীহারা 
মহাবাজ ধৃতবাষ্ট্রের নিকট গমন ককন; তিনিই-_যাহাঁর যাহা যোগ্য বৃত্তি আছে, 
তাহা তাহাকে যথাসময়ে দিবেন” 1৪৭ 

(৪৬)-"ময়া ষথোচিতাজীব্যৈ-বা!ব কা নি। 



পর্বরণি ঘটসপ্ততিতমৌহধ্যায়ঠ । ৮৪৫ 

স্ চেদ্যথোচিতাং বৃর্ভিং ন দগ্ভান্মনুজেশ্বরঃ | 

অন্মগপ্রিয়হিভার্থায় পাথ্ল্যো বঃ প্রদাস্ততি ॥৪৮| 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ততো ভূয়িষ্ঠশঃ পৌরা গুরুভার প্রগীড়িতাঁঃ 

বিপ্রাশ্চ যতয়ো মুখ্য জগ্মনাগপুরং প্রতি ॥৪৯॥ 

তান্ সর্বান্ ধর্মমরাজন্ প্রেম্ণা রাজাহম্থিকান্থতঃ | 

প্রতিজগ্রাহ বিধিবদ্ধনৈশ্চ মতর্পয় ॥৫০॥ 

ততঃ কুম্তীষ্তো রাজ! লঘুভিত্রণদ্মণৈঃ সহ। 

লোমশেন চ স্ুপ্রীতন্ত্িরাত্রং কাম্যকেহবসৎ !৫১॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 

তীর্থান্রায়াং যুধিষ্ঠিরতীর্ঘযাত্রামন্ত্রণে ঘট্সপ্ততিতমৌহ্ধ্যায়ঃ ॥০] সক 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। পাঞ্চাল্যো ভ্রপদো রাজা, বো যুন্সভ্যম। অতন্তত্রৈব গচ্ছেতেতি ভাঁবঃ 1৪৮1 

তত ইতি। গুরুভারেণ ছুঃখাতিরেকেণ প্রপীভিতাঃ। নাগপুবং হস্তিনাম্ ॥৪৯1 

তানিতি। ধর্শরাজন্ত যুধিচিরস্য, প্রেম্ণা বাৎ্সল্যেন ॥৫০| 

তত ইতি। লঘুভিবঙ্সসংখ্যকৈঃ। লোৌমশাগমনাবধিত্রিবাত্রবাঁসাভাবে যুধিষ্িরাদীনাং 
যাত্রামিদ্ধাবপি লোমশন্ত যার! ন স্তাৎ “ত্রিবাত্রং যত্র নো বাঁসম্ততো যাত্রা ন সিধ্যতি” ইতি 

 জ্যোতিযাৎ লোকব্যবহারাচ্চ। তথাত্বে লোমশস্ত তীর্ঘযাত্রাঙ্গকার্ধ্যমপি ন স্াৎ। অতত্তিরাত্রং 

কাম্যকেহ্বসঘিত্যুক্তম্ ॥৫১॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচচার্য্যবিবচিতায়াং 
মহাঁভারতটাকায়াং ভাবতকৌমুদদীসমাখ্যাাং বনপর্ব্বণি তীর্ঘ্যাতরায়াং যট্সগ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ 1০1 

ভারতভাবদীপঃ 
ভূত্যাদিভিবৃ্তিভির্জীবনহেতৃভিবন্নীদিভিঃ ॥৪৬-_৪৭॥ পাঁঞ্চাল্যো দ্রপদঃ, বো যুগ্মভ্যম্॥৪৮-_-৫১] 

ইতি শ্রীমহাভীবতে বনপর্ববণি 'নৈলকষ্ঠীযে ভাবতভাঁবদীপে বট্পগুতিতমোহধ্যায়ঃ 11৬ 

তিনি যদি যথোচিত বৃত্তি না দেন, তবে দ্রেপদবাজ! আমাদের গ্রীতি ও হিতেব 
জন্য তাহ! আপনাদিগকে দিবেন” ॥৪৮া 

তাহাব পর বহুসংখ্যক পুববাসী এবং জিতেন্দ্িয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত ছুঃখিত 
হইয়া হস্তিনানগবে গমন করিলেন 1৪৯ 

বাজা ধৃতরাষট্রযুধিষ্টিবেব প্রণয়বশতঃ তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং ধনছারা 
যথাবিধানে সন্তুষ্ট করিলেন ॥৫০1 

*%* “***ছিনবতিতমঃ...”৮-বা বকা পি, “*নবতিতমত*৮নি। 



সপ পাশ নন 

সপ্তদপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ | 

-2%872 

.. “বৈশম্পায়ন উবচি। 
ততঃ প্রয়ান্তং কৌন্তেয়ং ত্রান্মণা বনবাসিনঃ | 
অভিগম্য তদা বাজনিদং বচনমক্রবন্ ॥১॥ 

রাঁজবস্তীর্ঘানি গন্ভাসি পুণ্যানি ভ্রাতৃভিঃ সহ। 
খাধিণা চৈব সহিতে৷ লোমশেন মহাত্বনা ॥২॥ 
অম্মানপি মহারাজ ! নেতুমর্থসি পাঁগুব !| 

অন্ত্াভিহ্ি ন শক্যানি ত্বদূতে তানি কৌরব ! ॥৩| 
শ্বাপদৈরুপক্ষ্টানি ছুর্গাণি বিষমাঁণি চ। 
অগ্রম্যানি নরৈরলৈভ্তীর্ঘানি মনুজেশ্বব 1181 

'ভারতকৌমুদী লু 
তত ইতি। বনবাঁদিনঃ যুধিষ্িবা্ভাগমনাৎ পূর্বববধিকাঁম্যকবনস্থিতাঃ 1১1 
রাজস্নিতি। গন্তাসি গমিত্নি ২ 

অম্মানিতি। নেতুং সহচরীকর্তমূ। ত্বদৃতে ত্বাং বিনা, তানি তীর্থানি |৩| 
শ্বেতি। শ্বাপদৈহিতঅরজন্ভিঃ, দুর্গাণি দুরগমানি, ব্ষমাঁণি বিপৎ্লম্থুলানি 181 

এত হত হ258৮5243৫৯৮৮৫৫৮৫৯ 
০ 

তদনন্তর যুধিষ্টিব আনন্দিত হইয়া অল্পদখ্যক ব্রাহ্মণ এবং লোমশমুনির সহিত 
আরও তিন রাত্রি কাম্যকবনে বাস কবিলেন ॥৫১| 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_-রাজ জনমেজয়! তাঁহার পর যুিষ্টিব যখন তীর্ঘযাত্রার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন, তখন পূর্ব্ব হইতে কাম্যকবনবাসী ত্রাক্মণেরা যাইয়া 
তীহাকে এই কথা৷ বলিলেন--॥১। 

“রাজা! আঁপনি-ভ্রাতুগণ ও মহাত্মা লোমশমুনির সহিত তীর্থসমূহে ভ্রমণ 
কবিবেন।২। 

অতএব মহাবাঁজ! আপনি আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া! চলুন। কাঁবণ, আমবা 
আপনাকে ভিন্ন সে তীর্থভ্রমণে সমর্থ হইব না ॥৩া 

কারণ, নবনাঁথ ! তীর্থ নকল হিংস্র জন্ততে পরিপূর্ণ, দুর্গম ও বিপৎনঘুল-; 
সুতবাং সেগুলি সল্প লোকেব অগম্য ॥৪| 



সপ্তদন্ততিতমৌধিধ্যায়ঃ | ৮৪৭ 

ভবন্তে ভীতরঃ পৃরা-ধনুর্দরবরাঃ সদা। 
ভবপ্ভিঃ পালিতাঃ শুরৈরগচ্ছেম বয়মপ্যুত ॥৫1 
ভবশুপ্রসাদাদ্ধি বং প্রাপ্য়ামঃ জ্খং ফলমূ।- 
তীর্থানাং:পৃথিবীপাল ! বনানাঞ্চ বিশাংপতে !॥৬। 
তব বীর্ধ্যপরিভ্রাতীঃ গুপ্াস্তীর্ঘপরিপ্নতাঃ । 

ভবেম ধৃতপাপ্যানসতীর্ঘসন্দর্শনান্গপ 10৭ 
ভবানপি নবেন্রস্ত কার্তবীর্ধযস্য ভারত 1) 

অধ্টকম্য চ বাজর্ধেলোমপাঁদস্ত চৈব হ ॥৮|. 
ভরতন্য চ বীরস্ত সার্ববভৌমস্ত পাধিব 11 
গ্রবং প্রাপ্দ্যসি ছুত্রাপান্ লোকাংস্তীর্থপরিপ্ন তঃ1৯॥ (বুগ্কম্) 
প্রভানাদীনি তীর্থানি মহেন্দ্রাদীংশ্চ পর্ববতান্। 
শীঙ্ান্যাঃ সরিতশ্চৈব প্রক্ষাদীংশ্চ বনস্পতীন্। 

তয়! সহ মহীপাঁল। র্মিচ্ছামহে বয়ম্॥১০| 

ভারতকৌধুদী 
ভবিরিতি। পালিতা বিপঞ্তো বক্ষিতাঃ। উতশব্ঃ পাঁদপৃবণে ॥৫1 
ভবদিতি। হৃখমনায়াসং যথা স্ত/ত্থ। । তীর্থানাং বনীনাঁঞ্চ ভমণাঁৎ ফলম্ ॥৬ 
তবেতি। ভদ্বাঃ ভ্বতাঁবত এব নির্মলচিত্তাঃ তীর্থেষু পরিপ্লংতাঃ মাতাঃ ॥-1 
তবানিতি। অষ্টকস্ত আদিপর্ববি প্রাপ্তস্ত। লৌকান্ স্বর্গান্1৮-_৪| 

আপনারাত্রাতারা সকলেই প্রধান ধনুদ্ধীব ও বীর ; অতএব আপনারা সর্বদা 
রক্ষা করিতে থাকিলে, আমরাও তীর্থভ্রমণ কবিতে পাবিব 1৫1 

রাজা! নরনাথ! আপনার অনুগ্রহে আমরা তীর্থ ও বনভ্রমণের ফল অনায়াসে 
লাভ করিতে পারিব ॥৬॥ 

রাঁজা! আমরা স্বভাবতই নির্ঘঘল চিত্ত; সুতরাং আপনার বলে রক্ষিত হইয়া, 
তীর্থনান ও তীর্ঘদর্শন করিয়া! আমরা পাপশৃন্ত হইতে পারি ॥ণা 

ভরতনন্দন রাজা! আপনিও তীর্থে স্নান করিয়া--বাঁজ। কা্তবীরধ্য্জুন, 
রাঁজধি অষ্টক ও লোমপাদ এবং মহাবীব ও সার্বভৌম ভরতের ছূর্লভ ব্র্গগুলি 
নিশ্চয়ই লাভ করিবেন ॥৮-_৯॥ 

রাজী! আমরা আপনার সহিত মিলিত হা পদপ্রভতি তীর্থ, মহেন্দ্র 
প্রভৃতি পর্বত, গ্গা প্রভৃতি নদী এবং প্রক্ষপ্রভৃতি “বৃক্ষ সকল দেখিতে ইচ্ছা! 
করি ॥১০। 

() ভবভোভাজঃশৃবাবাবকানি। তে জত নিবীপলি। 



৮৪৮ মহাভারতে বর্ণ- 

যদি তে ত্রান্ধণেত্বস্তি কাচি€ শ্রীতির্জনাধিপ ! | 
কুরু ক্ষিপ্রং বচোহস্মাকং ততঃ শ্রেয়োহতিপৎস্তসে ॥১১। 

তীর্ঘানি হি মহাবাহো ! তপোবিগ্বকরৈঃ সদ] 1 
অনুকীর্ণানি বক্ষোভিস্তেভ্যো নন্ত্রাতুমহসি ॥১২| 

তীর্থান্যুক্তানি ধৌয্যেন নাঁরদেন চ ধীমতা 
বান্যুবাচ চ দেবধিলেিমশঃ স্মহাতপাঃ ॥১৩1 
বিধিবভানি সর্ববাণি পর্ধ্যটন্ব নরাধিপ || 
ধুতপাপ্যা সহান্মাভিললোমশেনাভিপালিতঃ ॥১৪। 

বৈশম্পায়ন উবাচ । *% 
স রাজা পুজ্যমানকতৈহর্ধাদশ্রুপরিপ্লতঃ | 
তীমসেনাদিভিরাবৈভ্রণতৃভিঃ পবিবারিতঃ ॥১৫॥ 
বাঁ়মিত্যব্রবীৎ সর্ববাংস্তানৃধীন্ পাণুবর্ষভঃ | 
লোমশং সমনুজ্ঞাপ্য ধৌম্যঞ্ৈব পুরোহিতম্ ১৬ (যুগ্ম) 

স্পা প্পপাপপশত ন্ গত কত চে ৩০০. পল শিপ স্পাশ 

ভারতকৌমুদী 
প্রভাসেতি। প্রক্ষাদীন্ ক্গাপরবনাদিতীর্ঘগতান্। বট্পাঁদৌহয়ং শ্লোকঃ [১ 
য্দীতি। বচো বাক্যান্রপং কার্ধ্যিম্। শ্রেয়ে মঙ্গলম, অভিপথ্ন্তনে লগ্দাসে 1১১| 

ভীর্ঘানিতি। অন্গকীর্ণানি ব্যাপ্তানি। নঃ অন্মান্ 1১২। 

তীর্থানীতি। উবাচ গন্তযাঁদিদেশ, লোমশেন প্রাক্ তীর্থানামবর্ণনাৎ 1১৩] 

বিধিবদদিতি। ধূতপাঁপ্যু! উর্ঘনানাদিনা ্পিতপাঁপো ভবিস্যপীতি শেষঃ1১৪| 

নরনাথ! আপনার যদি ব্রাহ্গণদেব প্রতি কৌনবপ ভালবাসা থাকে, তবে 

সত্বর আমাদের প্রার্থনাৰ অনুবপ কার্ধ্য ককন; তাঁহা হইলে মন্গলই লাভ 
করিবেন ॥১১॥ 

মহাঁবাহু! তীর্থগুলি তপোবিদ্লকাঁরি-বাঁক্ষদগণকর্তৃক নর্ধবদাই ব্যাপ্ত 
রহিয়াছে; সুতরাং আপনি দেই রাক্ষদগণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা 
করিবেন 1১২ 

জ্ঞানী নারদ ও ধৌম্য ভীর্থনমূহেব বিবয় বলিরাছেন; যে সকল তীর্থে গমন 
করিবার জন্ পবে মহাতপা দেবধি লোমশ আদেশ কবিয়াছেন ॥১৩া 

নরনাথ! আপনি লোমশকর্ভুক রক্ষিত হইয়া ব্থাবিধানে সেই সকল 
তীর্থে পর্ধ্যটন করুন; তাহা হইলে আঁপনি আমাদের রি নিপ্পাপ হইতে 
পাঁরিবেন 1১£ 

* অন্ং পাঠঃ বা বকানি না্তি। 



বনি সপ্তসগুতিতমৌহধ্যায়ঃ। ৮৪৯ 

ততঃ স পাঁণ্ুবশ্রেষ্ঠো৷ ভরাতৃভিঃ সহিতো বশী। 
দ্রৌপদ্া চানবদ্যাঙ্গ্য। গমনায় মনো দধে ॥১৭| 
অথ ব্যাসো মহাভাগস্তথা পর্বধতনারদৌ । 
কাম্যকে পাগুবং দ্রষ্টং সমাজগ্,রমনীষিণঃ ॥১৮॥ 
তে্াং যুধিঠিরো৷ রাজা পুজাঞ্চক্রে যথাবিধি | 
সতকৃতীন্তে মহাভাগা যুধিষ্টিরমথাক্রবন্ ॥১৯॥ 
যুধিষ্ঠির! যমৌ! ভীম! মনসা কুরুতীর্বমূ। 
মনপা কৃতশোৌগ বৈ শুদ্ধাস্তীর্ঘানি যাস্তথ ॥২০| 
শরীরনিয়মং প্রাহছত্রণক্ষণ! মানুষং ব্রতমৃ। 
মনোবিশুদ্ধাং বুদ্ধিধ্চ দৈবমাহুব্রতং দ্বিজাঃ ॥২১॥ 

নইতি। অশ্রপরিপ্ব;তো নঘনজলসিক্তগণ্ডঃ ৷ বাঁঢং যফমবশ্ঠমেবা্মীভিঃ সহচবীকর্তব্যা। ইতি 
বাঁচম্। সমনুজ্ঞাপ্য সম্যগনজ্ঞাং কাবধিত্ব! ॥১৫-_১৬| 

তত ইতি। বশী জিতেন্দিয়ঃ। অনব্যান্স্যা অনিন্দ্যাবয়বঘা ॥১৭॥ 
অথেতি। পর্ধ্বতো নাম মুনিবিশেষঃ। মনীষিণো জাঁনিনন্তে ভ্রধঃ |১০] 

তেষামিতি। সবকৃতাঃ পৃজযা৷ সম্মানিতাঃ, তে ব্যাসাদযন্ত্রষঃ ॥১৯ 

যুধীতি। হে যে নকুলসহদেবৌ !। আর্জবং সাবল্যং হিংসাচিন্তাদিত্যাগম্ ॥২০। 
শবীরেতি। শরীরন্ত নিয়মম্ অগম্যদেশাগমনাদিকম্, মানুষং ব্রতং প্রান । মনসা বিশুদ্বাং 

হিংসাচিন্তাদিত্যাগেন নির্দলাং বুদ্ধিধ, দৈবং ব্রতমাহিঃ [২১॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_সেই ত্রাহ্মণেবা এঁকপ গৌরব কবিলে, পাগুবশ্রেষ্ঠ 
যুধিষ্ঠির ভীমপ্রভৃতি বীর ভ্রাতৃগণে পবিবেষ্িত থাকিয়া, লোমশ ও ধৌম্যপুরোহিতের 
অনুমতি লইয়া, মেই নকল খধিকে বলিলেন-_“অবশ্তই আপনাদিগকে সঙ্গে 
লইয়া যাইব” ॥১৫__-১৬। 

তদনস্তর জিতেন্রিয় যুিষ্টির ভ্রীতৃগণ ও অনিন্য্যসুন্দরী ত্রৌপদীব সহিত মিলিত 
হইয়া তীর্থে গমন করিবার ইচ্ছা! করিলেন ॥১৭ 

তাহার পর মহাত্মা বেদব্যাস, পর্বত ও নারদ-_এই জ্ঞানী তিনজন মহধি 
যুধিষটিরেব সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কাম্যকবনে আসিলেন ॥১৮| 

তখন রাঁজা যুধিষ্ঠির যথাবিধাঁনে তীহাঁদেব পৃঁজা করিলেন। তৎপরে সেই 
মহাত্বারা পুজিত হইয়৷ ঘুধিষ্টিরপ্রভৃতিকে বলিলেন__॥১৯॥ 

“হুধিষ্ির! ভীম! নকুল! সহদেব! তোঁমরা আপন আপন মনকে নির্মল 
কর; মন পবিত্র করিয়া শুদ্ধ হইয়া পরে তীর্ঘে যাইবে 1২০ 

বন-১৭ ৮৮) 



৮৫০ মহাভারতে, ' ধন- 

মনো হাদৃ্টং শৌঁচায় পর্য্যাপ্তং বৈ নরাধিপ 1] 
মৈত্রীং বুদ্ধিং সমাস্থায় গুপ্ধাসতীর্ঘানি দক্ষ্যথ ॥২২॥ 

তে যুযং মানসৈঃ শুদ্ধাঃ শরীরনিষমত্রতৈঃ । 
দৈবং ভ্রতং সমাস্থায় যথোক্তং ফলমাপ্ন্যথ ॥২৩॥ 
তে তথেতি প্রতিজ্জায় কৃষ্ণয়। সহ পাগুবাঃ। 

কৃতন্বত্তযয়নাঃ সর্ব মুনিভির্দিব্যমানুষৈঃ ॥২৪।॥ 
লোমশস্তোপমংগৃ পাঁদৌ ছৈপাঁ়নন্য চ। 
নাব্দস্ত চ রাজেন্দ্র! দেবর্ষেঃ পর্ববতম্ত চ ॥২৫॥ 

ধৌম্যেন সহিতা৷ বীবাস্তথ তৈর্বনবাসিভিঃ। 
মার্গনরষ্যামতীতীয়াং পুষ্েণ প্রযঘুস্ততঃ ॥২৬।॥ (বিশেষকম্ট 

ভাবতকৌমুদী 
মন ইতি। হিংসাচিন্তাদিভিবদুষ্ং মন এব শোঁচীষ পর্য্যাপ্ং যথেষ্ট শক্তমূ।২২% 
ত ইতি। তে য্যম্। দৈবং ব্রতং পবানিষটচিন্তাত্যাগাদিপম্, সমাস্থায বলদ, মাননৈ- 

্যাদিভির্তাবৈ, শবীবনিযমরতৈনিবামিষৈকতভাদিকপৈশ্চ, শদধাঃ সন্ত, যথোক্ং তীর্ঘকত্যানাং 
ফলম্, আগ্মাথ লক্মাধ্রে। এতেনান্তেষামপ্যযমেব নিষম উঃ ।২৩। ' 

ত ইতি। দিব্য হ্বর্গীযৌ নীবদগর্বতৌ| মান্যাশ্চ ব্যাসাদযতৈমূনিতিঃ, কৃতম্যষনাঃ 
কৃত্যাত্াকালীনমাঙ্গলিকোপাঁসনাঃ সন্তঃ। উপসংগৃহ প্রণম্যেত্যর্থঃ। মার্গনীধ্যাম্ অগ্রহাষণ- 
পৃণিমাধামতীতাষাং সত্যাম। পুস্তেণ নূক্ষত্রেণ। অর্থাৎ তৎপববর্তিকিষপক্ষতৃতীয়াষাম্ 
পুণিমাযাং মৃগশিবদি তৎ্পবতৃভীযাযামেব পুষ্নকষতরস্তবাৎ, বুধবাঁবে তযোর্যোগে তু ত্রমৃত* 
যোগলাভাৎ। যাঁাযান্ত পুতনক্ষতরগ প্রশস্ত, "অশ্বিনীমৈত্রবেবত্যো৷ মৃগমূলে পুরর্বহঃ। 

ভাবতভাবদীপঃ 
তত ইতি।১-৩। ছূর্গানি কণ্টকাাত্রসততবাৎ, ব্ষিমানি হিংঅব্যাগাবৃততাৎ ॥৪--১৭। 

অন্বীর্ণানি ব্যান্তানি, নোহম্মান্॥১৩__১৯। আঁর্জবমৃভ্বুদিং শ্রদ্ধা মিত্যর্থ: ॥২০__২৬। 
কাব, শ্রাঙ্মণেব বলিয়া! থাকেন যে, শবীবসংযম মানুষত্রত ; আর সনম 

দৈবত্রত ॥২১। 
কেন না, নির্দদোষ মনই পবিভ্রতা জন্মইিতে সমর্থ » অতএব সর্ববভূতে মৈত্রীবুদ্ি 

অবলম্বন কৰিয়া পবিত্র হইয়া পৰে তীর্থদর্শন কবিবে ॥২২। 
তোঁমবা পবেধ অনিষ্টভিন্তাগ্রভৃতি দৈবত্রত অবলম্বন করিয়া, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি 

মানসিকভাবে এবং নিবামিষ একাহাবাদি শাবীবিক নিয়মে বিগুদ্ধ হইয়া, তীর্থে গমন কবিলেই ভীর্থেব ঘথোক্ত ফল লাভ কবিতে পাবিবে" ॥২৩। 
'ভহাই হইবে” এইবপ পাগবো হ্বীকাৰ করিলে, তখন ্ব্গীয়মুনি নারদ- 

রভ্ুতি এবং পৃথিবীর ষুনি বোদব্যাসপ্রভূতি ভীহাদের অন্ত ্বস্তযয়ন করিলেন। 



গর্ব সপ্তসপ্ততিতমোধহধ্যায়ঃ । ৮৫১ 

কঠিনানি সমাঁদায় চীরাজিনজটাধরাঁঃ 
অভেছৈঃ কবচৈযুক্তাস্তীর্ঘান্যন্চচবংস্ততঃ ॥২৭।॥ 

ইন্দ্রসেনাদিভিভূত্যে রখৈঃ পরিচতুর্দশৈঃ | 

মহানসব্যাপৃতৈষ্চ তথান্তৈঃ পরিচারকৈঃ 0২৮ 

সায়ুধা বদ্ধনিস্তিংশাক্তুণবন্তঃ সমার্গণাঃ | 

পরাসুখাঃ প্রযযুরবারাঃ পাগ্ুবা জনমেজয় 1 ॥২৯। (যুগ্নকম্) 

ইতি প্রীমহাভাঁরতে শতদাহজ্যাং সংহিতীয়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 

তীর্ঘযাত্রায়াং যুধিষিবতীর্থণমনে সপ্তপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০| * 

ভারতকৌমুদী 
সত হস্তা তথা জোঠা াত্াযাঞ্োত্মাঃ স্থতাঃ॥” ইতি জ্যোতির্চচনাৎ। অভ্রেদমবধ্ষেম্__ছাদশ 

বর্ষানি বনবাঁস:, একং ব্ষধকাজ্ঞাতবাঁসঃ প্রতিজঞাতঃ, তত্র চ বনবাঁসবর্যাণাং পঞ্চবর্ধাতিক্রমঃ প্রাগুক্ত, 

স্থিতাঁনি সপ্ত বর্ীণি অজ্ঞীতবীসস্ত চৈকং বর্ধম্ঃ ততণ্চ কতিপযমাসাৎ পবং যুদ্ধম, ততোহপি চ 

দ্ধজযাঁৎ পবং যুখিষিবানদবস্তঃ কল্যবাবশ্চ। এব যুধিঠিবাবাবস্তাৎ কল্যবাবভাচ্চ ূর্ববস্তিনি 

নবমে অন্দে তীর্থযাত্র। আবন্ধেতি 1২৪ --২৬] 

কঠিনানীতি। কঠিনানি কু্ধ্যদতস্থীল্ারিস্থালীঃ “কঠিনং নিষটবে স্থাল্যাং শর্কবাধাং গুড়ন্ত ৮” 

ইতি বিশ্বঃ। এতেন “কঠিনানি যষ্টা” ইতি নীলকয্োজং হ্ষম্ প্রমাণাভাবাৎ বছবচনং 

সথালযস্তরগ্রহণার্থমূ। সমাদায পাকসৌবর্্যার্থং গৃহীত্বা। তত; কাঁমাকবনাৎ্, অন্বচবন্ লৌমশাদিভিঃ 

সহ প্রস্থিতবন্তঃ ॥২৭| 

ইন্দ্েতি। চতুর্দশভ্য: পৰি অধিকা ইতি পবিচতুরদশাস্তৈঃ। “সমাসান্তগতানাং বা” 

ভারতভাবদীপঃ 

কঠিনানি যষ্টিঃ কাঠীতি মহাঁষ্টগ্রসিঘ্ধে: ৷ অন্য তু শিক্যানি কবগীনি, বেতি ব্যাচখ্যুঃ 1২৭ 

পরিচতুর্দশৈঃ পঞ্চদ্রশভিঃ চতুর্দশভ্যঃ পৰি উপরীতি বুৎ্পত্তেঃ। সংখ্যযাব্যযাসন্নেতি সমাস, 

বহৰীহোঁ সংখ্যেয়ে ভজিতি ডচ, ॥২৮--২৭ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্বণি নৈলক্ঠীযে ভীবতভীবদীপে সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যাষঃ 1৭৭ 

তৎপবে পাগুবগণ দ্রোপদীৰ সহিত মিলিত হইয়া লোমশ, বেদব্যাস, নাব্দ ও 
পর্ব্তমুনিকে নমস্বাব করিয়া, ধৌম্যপুরৌহিত ও সেই সকল বনবাসী ত্রান্ষণেব সহিত 
অগ্রহায়ণমাসের পুিমা অতীত হইলে পুষ্ত্যানক্ষত্রে কাম্যকবন হইতে যাত্রা 
কবিলেন ॥২৪--২৬। 

তীহাবা কৌগীন, কৃষ্ণাজিন ও জট ধারণ করিয়া, সু্ধ্যদত্ত স্থালীপ্রভৃতি লইয়া» 
অভেগ্ভ কবচে আবৃত হইয়া, কাম্যকবন হইতে তীর্থে রওনা হইয়াছিলেন ॥২৭॥ 

. মহারাজ জনমেজয় ! ইন্দ্রসেনপ্রভৃতি ভূত্যগণ, চতুর্দশীধিক রথ, বন্ধন- 
* “শপত্রিনবতিতম+**-বা। ব বা পি। “**একনবতিতম:*৮-নি 



অষ্টসপ্ততিতমৌহধ্যারঃ। 

যুধিষ্ঠির উবাচ | 
ন বৈ নিগুণমাত্ানিং মন্যে দেবধিনতম ! 1 
তথান্ছি ছুখসন্তপ্তো বথা নান্যো মহীপতিঃ 1১। 

পবাংণ্চ নিগুণান্ মন্যে ন চ ধর্মবতানপি 1 
তে চলোমশ! লোকেহপ্িন্ধ্যন্তে কেন হেতুনা ॥২ 

লোমশ উবাচ। 

নাত্র ছুখেং ত্ব়া রাজন! কার্ধ্যং পার্থ! বথঞ্চন | 

বদধর্মেণ বর্দেযুবধর্মরুচয়ো জনা ॥৩। 

ভারতকৌমুদী 
ইত্যার্দিনা আন্তত্বমূ। মহানসব্যাগৃতৈঃ পাকস্থানাধিকূতৈ; পুকষৈঃ, অন্তৈঃ পরিচাঁরকৈশ্চ সহ। 

বনিক্িশাঃ কটিবদ্ধপাণাঃ। সমারগণাঃ সবানাঃ ২৮২৯ 

ইতি যহামহোঁপাধ্যায-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পন্ভূষণ-শরীহবিদাঁসিদ্াত্তবাগীশতট্টাচার্্যবিরচিতাধাং 
মহাভাবতটাকাঁধাং ভাঁবতকৌ মুদীসমাধ্যাষাং বনপর্বণি তীর্্াত্রাষাং সপ্তসপ্ততিতমোহ্ধ্যাযঃ 1০1 

৫ 

নেতি। নিগুণং ধর্মশোধ্যাদিগুণহীনম্। তথাপি তথা ছুখসম্তপ্তঃ অস্থি, যথা অন্যো 
মহীপতি্ন। অত্র গুণসত্বে তৎকলন্থথাসত্ম, দোযাঁসত্বে চ তত্যলদুঃখসত্বমিত্যন্বযব্যতিরেকৌভিষ- 
ব্যভিচার এব প্রশ্নবিষয ইত্যাশয়ঃ | এবং পরন্রাপি 1১ 

পরানিতি। পরান্ শব্রন্ দূর্য্যোধনাদীন্। খধ্যন্তে বন্ীন্তে || 

শীলার নিযুক্ত লোকসমূহ এবং অন্থান্ত পরিচারকদের.সহিত মিলিত হইয়া মহাবীর 
পাঁগুবেবা কটদেশে তরবারি বন্ধন কবিয়া, অন্তন্ত নানাবিধ অন্্র লইয়া, বাণপূ্ণ তৃণ 
ধাঁবণ করিয়া, পূর্ববমুখে প্রস্থান কবিষাছিলেন” 1২৮_-২৯॥ 

স্প্নত 

ুধিির বলিলেন_-“দেবধিত্রেষ্ঠ লোমশ! আমি নিজেকে নিগুর মনে করি 
না; তথাপি অন্য বাজা যেবপ ছুখভোগ করেন না, আমি সেইরূপ ছুখভোগ 
করিতেছি !1১| 

বাব শক্রগণকে নিপুণ বলিযাই মনে করি এবং তাহাদিগকে ধর্ধে নিব 
বলিয়াও ধারণা কবিতে পাবি না »-তথাঁপি তাহাঁবা কি কারণে এই জগতে উন্নতি 
লাভ কবিতেছে 1৮1২1 



অই্টসগুতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ৷ ৮৫৩' 

বর্ধত্যধর্ম্েণ নরস্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি | 
ততঃ সপত্বান্ জয়তি সমূলস্ত বিনশ্ঠাতি ॥৪॥ 
ময়া হি দৃষ্টা দৈতেয়! দীনবাশ্চ মহীপতে !। 
বর্ধমান! হাধর্দেণ ক্ষয়ঞ্চোপণতাঃ পুনঃ ॥৫॥ 

পুব। দেবধুগে চৈব দৃহ্টং সর্ববং ময়া বিভো !। 
অরোচয়ন্ স্থরা ধর্ম ধর্ম তত্যজিরেহন্থরাঃ ॥৬ 

তীর্থানি দেব! বিবশুর্নাবিশন্ ভারতাস্তৃবাঃ। 
তানধর্মকৃতো দর্পঃ পুর্ববমেব সমাবিশৎ ॥৭॥ 
দর্পাম্মানঃ সমভবন্মানাৎ ক্রোধো ব্যজায়ত | 
ক্রোধাদহ্রীস্ততোহলজ্জা বৃভং তেষাং ততোহনশৎ ৮1 

ভারতকৌমুদী 

নেতি। অধশ্বকচযঃ পাপপ্রবৃক্তযঃ 1৩॥ 
বর্ধতীতি। সপত্বানুশক্না মূলং বংশস্থিতিহেতুঃ পুত্রাদিস্তৎসহিতঃ সমূলঃ। অত্র প্রাক্তন” 

কর্মবশীদ্বৃদ্ধি, এহিককর্দবশীচ্চ পবং সমূলধ্বংস ইতি ভাব; ॥৪॥ 
উক্তার্থে দৃষ্াস্তমাহ-_মযেতি। হিশবোহিবধারণে, মধৈবেত্যর্থঃ 0৫1 

গুবেতি। দেবধুগে সত্যযুগে । অবোঁচযন্প্রবৃত্তা গ্রহীতুমৈচ্ছন্।৬। ! 
তীর্থানীতি। অধর্শকূত; পাপসম্পাদিতঃ, অন্যুনতীর্ঘতররুত্যস্ত নিত্যত্বাৎ্, 'তঁকরণে 

প্রত্যবাযোদয়স্তাবন্স্তাবাদিতি ভাব: | দর্পঃ ব্যং শ্রেষ্ঠ! ইতি গর্ববঃ 1৭| 

ভাব্তভাবদীপঃ 

নবা ইতি। নিগুপমুততমগ্তহীনম্ 1১| পবান্ শত্রন|২_-৩। সমূলঃ পুত্রপৌআদিবংশ- 
বৃদ্ধিমলং. তৎসহিতঃ ॥৪--৬| বিবিস্ুঃ. দীনার্থমিতি শেষঃ। অর্ধতীর্ঘযাত্রা- 
ইপ্রবেশজন্তৎকর্তূন্ অধন্কতঃ। অধর্শেণ কৃত উৎপাঁদিতো বা দর্পো গর্বঃ, ততো মানঃ 

লোমশ্ব বলিলেন__“পৃথীনন্দন বাজা ! পাঁপপ্রবৃত্তিসম্পন্ন লোকের! ষে পাপেই 
বৃদ্ধি পায়, এ বিষয়ে তুমি কোনপ্রকাঁব হুঃখ করিও না 1৩1 

কাবণ, মানুষ প্রথমে পাপে বৃদ্ধি পায়, তাহার পর নানাবিধ মঙ্গল দেখিতে 
থাঁকে, তৎপরে শত্রু জয় করে, তদনম্তব সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় 18। 

রাজী! আমিই দেখিয়াছি--দৈত্যের! ও দাঁনবেব! পাপে বৃদ্ধি পাইয়া, আবাব 
ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে ॥৫॥ 

বাঁজা! আমি সত্যযুগে সমন্তই দেখিয়াছিলাম__দ্রেবতাব! ইচ্ছাপূর্ববক ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন £ আব অন্থুরেরা সেইভাবে সে ধর্ম ত্যাগ কবিয়াছিল ॥৬ 

ভরতনন্দন! দেবতাঁবা সমস্ত তীর্ঘে বিচবণ কবিয়াছিলেন; আর অন্ুরেরা 
কৌন তীর্থে ই গিয়াছিল না) সেই পাঁপে প্রথমেই তাঁহাদের দর্গ জন্িয়াছিল ॥৭॥ , 



৮28: শপ শাল 

৮৫৪ মহাভারতে রি 

তানলজ্ঞান্ গতত্থীকান্ হীনবৃত্ান্ বৃথাত্রতান্। 
কমা লন্মনীশ্চ ধর্মশ্চ নচিবাৎ প্রজহুম্ততঃ ॥৯॥ 

লন্দষীস্ত দেবানগমদলন্সনীরন্থরান্ নৃপ !| 
তানলক্মীসমাবিষ্টান্ দর্পোপহতচেতনঃ ॥১০| 

দৈতেরান্ দানবাঁংশ্চৈব কলিরপ্যাবিশভতঃ | 
তানলন্গবীসমাবিষ্টান্ দানবান্ কলিনা হতান্ ॥১১॥ 
দর্পাভিভূতাঁন্ কৌন্তের ! ক্রিরাহীনানচেতনঃ | 
মানাভিভূতানচিবাদ্বিনাশঃ সমপগ্ঠত ॥১২॥ (বিশেষকম্ট 

নির্ষশস্বান্তথা দৈত্যাঃ কৃত্সশো বিলয়ং গতাঃ | 

অধ্মরুচরো বাঁজনলন্স্যা সমধিভিতাঃ ॥১৩| 
দেবাস্ত সাগরাংশ্চৈব রিতন্চ সরাংসি চ। 

অভ্যগচ্ছন্ ধর্দশীলাঃ পুণ্যান্যায়ুতনানি চ ॥১৪॥ 
৯৭ ৩ পি ৯ 

ভাব্তকৌমুদী 
দর্পাদিতি। মাঁন জাত্মনি পজ্যত্বুদিঃ! মানাৎ মানব্যাঘাতাৎ। অন্থীঃ অকোমলতা। 

অলঙ্জা নিন্দ্যেৎপি কর্তব্যতববুদিঃ ৷ বৃততং চরিত্র 1৮1 
তানিতি। গতন্রীকান্ বিনইকোমলভাবান্; হীনবৃত্তান্ ত্যক্তচরিত্রান্ 191 

লক্ষমীবিতি। দর্পোপহতচেতসঃ গর্কেণ নাশিতকর্ব্যবুদ্থীন। আবিশৎ অধিটিতবান্। হুতাঁন্ 
হতদদ্রুত্তীন। বমপদ্যত লমার্বৎ 1১০-১২| 

নিন্িতি। তথ! তাঁদুশৈবপকম্মৃতিঃ নির্ধশ্ক। লোকে নিন্দিতাঃ সন্তঃ 1১৩ , 

দর্প হইতে ভাহাদের মান আনিরাছিল, মান হইতে ক্রোধ জন্দিয়াছিল, ক্রোধ 

হইতে উগ্রতা প্রকাশ পাইর়াছিল, তাহা হইতে নির্লজ্ঞতা দেখা দিয়াছিল এবং তাহা 
হইতেই চবিত্র নষ্ট হইরাঁছিল 1৮] 

ভাহাব৷ নির্লজ্জ, উপ্রন্মভাঁব, হীনচরিত্র ও নি্ষলনিরম হইয়া পড়িলে, তৎপরে 
অচিবকা'লমধ্যে তাহাদিগকে ক্ষমা, লন্দ্ী ও ধর্ম পরিত্যাগ করিলেন ।৯ 

লক্ষ্মী দেবগণেব পক্ষে গেলেন; আর অলন্দ্ী অনুবদিগের পক্ষ লইলেন। এই- 
ভাবে অলঙ্দীৰনাবিষ্ট এবং দর্পনষবুদ্ধি নেই দৈত্যগণ ও দানবগণের ঘাড়ে আনিয়া 
কলি শৈরভান) অধিষ্ঠিত হইল । কুভ্তীনন্দন ! তাঁহার পৰ অচিযকালমধ্যেই সেই 
অলক্্রীনমাবিষ্ট, কলিকর্তৃক হতচবিত্র, দর্পাভিভূত, সৎকাধ্যশুহ্ত, মানাক্রান্ত এবং 
মচেতনপ্রায় অনুবগণেব বিনাশ উপস্থিত হইল ॥১০-__-১২% 

ক্রমে পাঁপপ্রবৃত্তি ও অলঙ্্মীনমাবিষ্ট অন্ুবেবা দেইভাবে জগতে নিন্দিত হইয়া 
সকলেই লব পাইবা৷ গেল ॥১৩। 

পক্ষ লা শি পপ পল? 



পর্ববণি তফ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ৷ ৮৫৫ 1 

তপোভিঃ ক্রতুভির্দানৈরা শীর্ববাদৈশ্চ পাণ্ডব ! | 
প্রজহঃ সর্বপাপানি শ্রেয়ণ্চ প্রতিপেদিরে ॥১৫॥ 

এবমাদানবন্তণ্চ নিরাদানাশ্চ সর্ববশঃ | 

তীর্থান্যগচ্ছন্ বিবুধান্ডেনাপুভূ তিমুত্তমাম্ ॥১৩॥ 

তথা ত্বমপি বাজেন্দ্র! স্াত্বা তীর্থেষু সানুজঃ। 

পুনর্বেতস্তসি তাং লক্ষমীমেষ পন্থাঃ সনাতনঃ ॥১৭॥ 

যখৈব হি নৃগে রাজ! শিবিরৌশীনরো যথা) 
ভগীরথো বন্তুমনা গয়ঃ পুরুঃ পুরূরবাঃ 0১৮ 

ভাঁরতকৌমুদী 

দেব। ইতি। অর পুণ্যানীতি যথাঁসস্ভবলিঙ্গবিপরিণীমেন সর্বত্র যোজ্যম্ 0১৪| 

তপৌঁভিরিতি। তপোভিঃ কৃচ্ছ্চান্দ্রায়ণীদিভিঃ ৷ প্রতিপেদিরে লেভিবে 1১৫1 

এবমিতি। আদানবন্তে। বৈধকর্ধগ্রহণবন্তঃ, নিবাদানা নিষিদ্ধক্ধাগ্রহণকারিণঃ, সর্বশঃ 

সর্বথা। বিবুধা! দেবাঃ, আগুর্লেভিবে, ভূতিমৈস্ববযম্ 1১৬ 
তথেতি। বেৎস্তসি লগ্যসে। লাভার্থন্ত বিদেঃ প্রযোগৌহয়ম্॥১৭1 

ভাঁর্তভাবদীপঃ 
পৃজ্যোহন্মীতি বুদ্ধি: ॥॥ ততঃ পৃজীষা! অলাভে প্রতিঘাতে বা ক্রোধ ততঃ অস্রীঃ অকার্ধ্ে 
প্রবৃত্তি, ততঃ অলজ্জ! লজ্জা নিন্দ্যতাদৌষান্তযং তন্ত নাশঃ ॥৮॥ নচিরাৎ শীগ্রমেব 1৯---১৪| 

আঁদীনবন্ত আর্জবাদিনিষমগ্রহণবন্তঃ, নিবাদীনা অপ্রতিব্ছধাঃ, পর্বশঃ দেবাদিভিবপি 1১৫--১৬া 

বেতস্তসি লক্দ্যসে ॥১৭-_-২৩। রি 

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বি নৈলকষ্ঠীষে ভাঁবতভাঁবদীপে অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যাযঃ 1৭৮ 

, কিন্তু ধর্মাণীল দেবতাঁবা সমুদ্র নদী, সরোবর ও পুণ্যক্ষেত্রসুহে গমন 
করিলেন ॥১৪। 

এবং তপন, যন্ত, দান ও আনীর্ববাদলাত ছারা সমস্ত পাঁপ হইতে মুক্ত হইলেন 
এবং উত্তম পুণ্য লাভ করিলেন ॥১৫। 

এইভাঁবে সর্ববপ্রকাবে বৈধকর্থোৰ গ্রহণ এবং নিষিদ্ধ কর্থের পরিত্যাগকারী 
দেবতারা তীর্থ পধ্যটন করিয়াছিলেন, তাহাতেই উত্তম এশবর্ধ্য লাভ করিয়া 
ছিলেন ॥১৬1 

. রাজশ্রেষ্ঠ ! সেইবপ তুমিও ত্রীতাঁদেব সহিত তীর্থে স্নান করিয়া পুনরায় সেই 
সম্পদ লাভ করিবে। কারণ, ইহাই সনাতন পদ্ধতি ॥১৭॥ 

নর্নাথ রাজশ্রেষ্ঠ ! নৃগ, উশীনরপুত্র শিবি, ভগ্গীরথ, বন্থুমনা, গয়, পুর শশা পাপা শী টাকা শশা পালটা লী 

(১৩) দ্বিতীয়ার্ঘং ঝা বকা পি নাস্তি। 



৮৫৬ মহাভারতে 

চরমাণাস্তপো নিত্যং স্পর্শনাদস্তদশ্চ তে। 

ীর্থাভিগমনাৎ পুতা৷ দর্শনাচ্চ মহাত্মনাম্ ॥১৯॥ 

অলতন্ত বশঃ পুণ্যং ধনানি চ বিশাংপতে ! | 
তথ] তৃমপি বাঁজেন্দ্র। লব্ধ স্থুবিপুলাং শ্রিয়ম্ ॥২০) (বিশেষকমূ) 

যথা চেল্সবাকুবভবৎ, সপুত্রধনবান্ধবঃ | 

মুচুকুন্দোহথ মান্ধাতা মরুতভুশ্চ মহীপতিও ॥২১॥ 

কীপ্ডিং পুণ্যামবিন্দন্ত যথা দেবাস্তপোব্লা। 

দেবর্ধয়শ্চ কা্স্্যেন তথা তমপি বেৎস্তসি ॥২২॥ 

ধার্তরা্ট্রাত্বধর্ম্ণ মোহেন চ বশীকৃতাঃ | 

নচিরাদ্ৈ বিনজ্জ্যন্তি দৈত্য। ইব ন শংদয়ঃ ॥২৩| 

ইতি শ্তীমহাভাঁরতে শতসাহক্র্যাং সংহিভার়াং বৈযাঁসিক্যাঁং বনপর্বধণি 

তর্া্রয়া ু িষ্টরতীর্থগমনে অ্টগণ্ড অষদপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ০] % 

ভাবতকৌমুদী 
যথেতি। 'উশীনব উদীনবপুত্রঃ শিবিঃ | অন্তসস্তীর্ঘজলম্ত | পুণ্যং যশ: পুণ্যজন্যাং সুখ্যাতিমূ। 

লব্ধা ভবিষ্াসি, তৃন্প্রত্যযান্তত্বাৎ কর্মণি দ্বিতীষৈব ॥১৮-_-২০| 

যথেতি। তথা ত্বমপি সপুত্রধনবান্ধবো। ভবিত্তমীতি শেষঃ 9২১] 

কীরিমিতি। অবিন্দন্ত অলভন্ত। কাত্ন্স্েন পাকল্যেন। বে্ত্স্যেসি লগ্গ্যসে |২২| 

ধার্তেতি। মোহেন অকর্তব্যে কর্তব্যদ্ধ্যা, বণীকৃতাঃ স্মাঝিষ্টাঃ ॥২৩ 

ইতি মহাঁমহোপীধ্যায-ভাবতী চার্ধ্-মহাঁকবি-পন্মভূষ্ণ-শ্রীহরিদীসসিদ্ধাস্তবাগীশভ্টাচা্্যবির্চিতায়াং 
মহাভীরতটীকাযাঁং ভাবতকৌমুদীসমাথ্যাযাং বনপর্ববণি তীর্ঘযাতরাযাম্টপপ্ততিতমৌহধ্যাযঃ ॥০ 

এবং পুবরবা__এই সকল রাজ! যেমন সর্ববদ! তপস্তা। করিতে থাকিয়! এবং তীর্থগমন, 
তীর্থজলম্পর্ণ ও মহাত্বাদিগের দর্শন করিয়া, পবিভ্র হইয়া, পুণ্যষশ ও ধনলাভ 
কবিয়াছিলেন, তেমন তুমিও অতিবিপুল সম্পদ লাভ করিবে ॥১৮-_-২০| 

এবং ইন্গাকু, মুচুকুন্দ, মান্ধাতা ও মকত্তবাঁজা যেমন পুত্র, ধন ও বন্ধুসম্পন্ 
হইয়াছিলেন, তুমিও তেমনই হুইবে ॥২১| 

আব, দেবতাব! ও খধিবা যেমন তপস্তার বলে ণ্যকীন্ি লাভ করিয়াছিলেন, 
তুমিও তেমনই সমস্ত পুণ্যকীন্ডি লাভ করিবে ॥২২॥ 

কিন্তু পাপ ও মৌহেব বশীভূত ধৃতবা্টপুত্রগণ অচিবকালমধ্যেই অন্থুরগণের 
স্যাব বিনষ্ট হইবে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই” ॥২৩| ০০০১০৬০২১১০ 

(২)”*লন্ধ7"* ইতি ্বীন্তঃ পাঠঃ__বা কা পিনি। (২১)-..সপুত্রজনবান্ধব:_বা বকা 
পি। * ““চতুর্ণবতিতমঃ"-”-বা| বকা পি, “**দ্বিনবতিতমঃ....নি। 

০ 



উনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ। 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
তে তথা সহিত বীরা বসন্তত্তত্র তত্র হ। 
ক্রযেণ পৃথিবপাল ! নৈমিষারণ্যমাগতাঃ ॥১| 
ততসী্থেষু পুণ্যেষু গোমত্যাঃ পাগুবা নৃপ !। 
কৃতাভিষেকাঃ প্রদদুর্গাশ্চ বিত্তঞ্চ ভারত ! ॥২॥ 
তত্র দেবান্ পিতুন্ বিপ্রাংস্তপৃিত্বা পুনঃ পুনঃ । 
কন্তাতীর্থেহশ্বতীর্ঘে চ গবাং তীর্থে চ ভারত ! ॥৩॥ 
কালকোট্যাং বিষপ্রস্থে গিরাবুষ্য চ পাণুবাঃ। 
বাহুদায়াং মহীপাল ! চক্তুঃ সর্ব্বেহভিষেচনম্ ॥৪॥ (যুথাকম্) 
প্রয়াগে দেববজনে দেবানাং পৃথিবীপতে ! | 
উষুরাপ্নু ত্য গাত্রাণি তপশ্চাতস্থুরুভমম্ 1৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
তইতি। সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ, বসন্ত বিশ্রীমায় অবতিষ্ঠমানাঃ সম্ভঃ 1১ 
তত ইতি। তীর্থেযু ঘন্টেযুঃ গোমত্যা নগ্যাঃ। কৃতাভিষেকাঃ কৃতন্সানাঃ॥২| 

তত্রেতি। বিপ্রতর্পণং ধনদানেন। উদ্তা বাসং কৃত্বা। বাহুদায়াং নগ্যাম্ 1৩--৪॥ 
গ্রযাগ ইতি। দেব! ই্যন্তে অশ্সিন্নিতি দেবযজনমূ। আগ্রত্য মজ্জিত্বা ॥৫| 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__বাঁজা! বীর পাগুবগণ সেইভাবে সম্মিলিত থাকিয়া 
সেই সেই স্থানে বাদ করিতে করিতে ক্রমশঃ নৈমিবারণ্যে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন ॥১॥ 

ভরতনন্দন রাজা! তাহার পর পীগুবেবা গোমতীনদীর পবিত্র তীর্থগুলিতে 
সান করিয়া বুতর গরু ও ধন দান করিলেন ॥২॥ 

ভরতনন্দন রাজ।! পাঁগুবেরা সেখানে দেবগণ ও পিতৃগণের তর্গণ করিয়া 
এবং বার বার ধনদাঁনে ত্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া কন্যাতীর্ঘ, অশ্বতীর্থ, গোতীর্থ 
কালকোটীতীর্থ ও বিধগ্রন্থপর্র্বতে বাঁস কবিয়া বাহুদাঁনদীতে সকলেই বান 
করিলেন ॥৩-_-8॥ 

রাজা! তৎপরে তাহারা দেবগণের যজ্বস্থান প্রয়াগে স্নান করিয়া বাঁদ করিলেন 
এবং উত্তম তপস্তা করিলেন ॥৫॥ 

(১)-"পৃথিবীপালাঃ--পি । (৪)-*গিবাবুস্ত চ কৌরবাঁঃ--বা ব কা নি। 
বন-১০৮ (৮) 



৮৫৮ মহীভারতে ০ 

গঙ্গাযমুনয়োশ্চাপি সঙ্গমে সত্যসঙ্গরাঃ | 

বিপাপ্]ানো মহাত্বানো বিপ্রেভ্যঃ রর ॥৬| 

তপস্থিজনজূষ্টাঞ্চ ততো বেদীং প্রজাপতেঃ 

জগ্যঃ পাঙুন্ুতা বাজন্! ত্রাক্মণৈঃ সহ ই 1 ॥৭॥ 
তত্র তে ন্যবসন্ বারাস্তপশ্চাতস্থুরুভমম্ | 

সন্তপূ্যস্তঃ সততং বন্যেন হবিষা ছ্িজান্ ॥৮॥ 

ততো মহীধরং জগ্চর্জ্ঞেনীভিসংস্কৃতম্। 

বাঁজধিণা পুণ্যকৃতা গয়েনানুপমন্ত্যুতে ৷ ॥৯|' 
নগো গয়শিবো ঘত্র পুণ্যা চৈব মহানদী। 
বানীবমালিনী রম্যা নদী পুলিনশোভিতা। ॥১০॥ 

পরিতশ্চিত্রকৃটঞ্চ পবিভ্রং ধরণীধরম্। 
খধিজুং স্ুপুণ্যঞ্চ তীর্থং পুণ্যসরোভমম্ ॥১৯॥ : 

ভারভকৌমুদী 
গঙ্গেতি। সত্যসঙ্গবাঃ সত্যপ্রতিজ্ঞাঃ, বিপাপ্যীনঃ গানেন নিষ্পাপাঃ। বন্ধু ধনম্॥৬ 
তপস্বীতি। তপথ্িজনৈরু্টাং সেবিতাম্, বেদীং নীম তীর্ঘমূ্ ॥৭ 
তত্রেতি। হবিষা ফলমূলাদিন৷ দ্বিজানামগ্রিরপত্বেন তত্ক্্যন্তাপি হবীবপত্বম্ ॥৮। |... 
তত ইতি। অভিসংস্কতং যক্জানুষ্ঠনেন পবিত্রীকৃতম্। গযেন তন্নাযা ॥৯ 

নগর ইতি। নগঃ পর্ধবতঃ, গয়শিবো নাম । মহানদী নাম। বানীবে। বেতদঃ ॥১০॥, 
পবিত ইতি। পবিতঃ সর্বতঃ চিত্র। নানাবিধাঃ কুটা গৃহাণি যন্ত। তৎ, “কুটঃ কোটে ঘটে 

গেছে” ইত্যাদি বিশ্বঃ। ধবণীধবং নাঁ়। পুণ্যলবোত্তমমিতি বিসর্গলৌপেহপি সন্ধিবার্ধঃ 1১১1 

সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাত্মা পীগুবেবা গঙ্গীষমুনীসঙ্গমে আসীন ববিয়। নিষ্পাপ, হইয়া, 
ত্রা্মণদিগকে ধনদাঁন কবিলেন ॥৬॥ 

ভরতনন্দন বাজা! তাহা পব পাগুবেবা ত্রা্ষণদেব সহিত মিলিত হইয়া 
তপস্থিসেবিত ব্রহ্মবেদীতে গমন করিলেন ॥৭ 

সেখানে সেই বীব পীগুবগণ বন্য ফল-মূলপ্রভৃতি দ্বারা ্া্মাগণকে সন্ত কবিতে 
থাঁকিয়া বাস ও উত্তম তপস্তা করিলেন ॥৮॥ 

অসীধাবণপ্রতাপসম্পন্ন রাজী! তাহার পর ধর্মজ্ঞ ও ধর্মচারী রা গয় 
যজ্ঞ কবিযা যাহাকে পবিত্র কবিয়াছিলেন, 
করিলেন ॥৯॥ 

সেই পর্বতে পাগুবেরা গমন 

যেখানে 'গরশিবনামে পর্বত এবং বেতসুক্তা, সুশোভিত ও 
স্বভাবমনোহবা “মহানদী”-নামে নদী আছে ॥১০। 

(১১) পবিত্র চিত্রকুট্চ--বা ব কানি। 

$ 



পর্ববণি উনাশীতিতমোহধ্যাযঃ | ৮৫৯ 

অগক্তো ভগবান্ বত্র গতে! বৈবস্বতং প্রতি । 
উবাস চ স্বয়ং ষত্র ধর্মরাজঃ সনাতনঃ ॥১২॥ 

সর্ববাসাং সরিতাঁঞ্চেব সমুন্তেদো বিশাংপতে !। 
তত্র সন্নিহিতো নিত্যং মহাদেব পিনাকধৃক্ 0১৩] 

তত্র তে পাগুবা বীরাশ্চাতুর্মাস্তৈস্তদেজিরে | 
খাষিষজ্ঞেন মহতা যন্রাক্ষযবটে! মহান্ ॥১৪॥ 

অক্ষয়ে দেববজনে জক্ষয়ং যাত্র বৈ ফলম্ । 

তে তু তন্রোপবাসাংস্ত চক্রুণিশ্চিতমানসাঁঃ ॥১৫॥ 
ব্রাহ্মণীস্তত্র শতশঃ সমাজগ্যততপোধনাঃ | 

চাতুর্মাস্তেনাফজন্ত আর্ধেণ বিধিনা তদা ॥১৬। 

তত্র বিহ্াতপোবৃদ্ধ! ব্রান্মণা বেদপারগাঃ। 

কথাং প্রচক্রিবে পুণ্যাং সদসিস্থ! মহাত্মনাষ্ ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
হিন্দ বৈবন্বতং যমম্। ধর্শবাজে। যমঃ |১২| 

সর্ববাসাঁমিতি। সমুত্তেদঃ গ্রভাবেণীবিতবং স্বত্বমানফলজনকতেত্যর্থঃ 0১৩| 

তত্রেতি। চাতুর্মান্তৈত্রতৈ, মহতা খষিযজ্ঞেন চ ঈজিবে দেবান্ পুজিতবন্তঃ॥১৪| 
অক্ষষ ইতি। দেবা ইজ্যন্তে যন্মিন্ তত্র, অক্ষযে অন্মষবটসন্নিধানে ॥১৫। 

্রাহ্মণা ইতি। চীতুর্গান্তেন চতুর্মাব্যাপিনা, আর্ধেণ ঝধিবিহিতেন ॥১৬| 

এবং অতিশয় পুণ্যজনক, খধিসেবিত ও পবিত্র ধিবণীধক্-নামে একটী উত্তম 
সরোবর আছে ; তাহার সকল দিকে নানাবিধ গৃহ রহিয়াছে ॥১১॥ 

যেখানে সনাতন স্বয়ং ধর্্মবাজ বান কবিয়াছিলেন; সুতরাং তাহার নিকটে 
ভগবান্ অগস্ত্যমুনি গিয়াছিলেন ॥১২। 

নরনাঁথ! সেখানে সমস্ত নদীরই (প্রভাব প্রকা শদ্বারা) অধিষ্ঠান আছে এবং 
পিনাকধারী মহাদেব সর্বদা সন্নিহিত রহিয়াছেন ॥১৩| 

সেই তীর্থে যেখানে অক্ষয়বট রহিয়াছে, তাহার নিকটে বীর পাগুবগণ 
চাতুর্াস্তত্রত ও বৃহৎ ঝবিযজ্ঞ করিয়। দেবগণের তৃত্তিসাধন কবিলেন ॥১৪॥ 

এবং দ্েবগণের যজ্ঞস্থান যে অক্ষয়বটের নিকটে কর্মমাত্রেই অক্ষয় ফল হয়, 
সেইখানে তীহারা স্থিরচিত্ত হইয়া উপবাস করিলেন ॥১৫॥ 

তখন সেখানে শত শত তপন্বী ত্রাঙ্গণ আগমন করিলেন এবং তাহারা 
খধিবিহিত বিধানে চতুম্মীসব্যাগী যজ্ঞ আবন্ত করিলেন ॥১৬| 

. এবং তখন বিদ্যাবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ ও বেদপাবদর্শী ত্রাঙ্মশেবা আসিয়া মহাত্মা 
পাগুবদেব সভায় থাকিয়। পুণ্য উপাখ্যান সকল বলিতে লাগিলেন ॥১৭॥ 



৮৬৪ মহাভারতে ব্ন- 

তত্র বিদ্কাব্রতন্নীতঃ কৌমারং ব্রতমাস্থিতঃ | 

শমঠোহকথয়দ্রাজনামুর্তবয়সং গয়ম্ ॥১৮॥ 

শমঠ উবাচ। 
অমুর্তবয়সঃ পুত্র! গযো বাজধিসভমঃ। 
পুণ্যানি তন্ত কন্দ্নাণি তানি মে শৃখু ভারত । ॥১৯॥ 
যস্ত যজ্ঞ বভুবেহ বহবনে। বহ্ুদক্ষিণঃ | 

যত্রান্নপর্ববতা বাজন্! শতশোহথ সহত্রশঃ ॥২০॥ 

ঘুতকুল্যাশ্চ দর্শ্চ নগ্যো বহুশতান্তথা | 
ব্যঞ্জনানাং প্রবাহাশ্চ মহাহাণাং সহভ্রশঃ ॥২১॥ 

অহ্ন্যহুনি চাপ্যেতদ্ যাঁচতাং সম্প্রদীয়তে । 
অন্যে চ ব্রাহ্মণা রাজন্। ভূঞ্জতেহনং স্থুসংস্কুতম্ ॥২২॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত্রেতি। কথামাখ্যানম্। সদসিস্থা ইতি “ব! তু বনেচরাদৌ” ইতি সগ্তম্যা অলুক্ ॥১৭ 
তত্রেতি। বিদ্ঞাব্রতাভ্যাং সাত: শোধিতচিতর্দেহঃ । আমূর্তরষনম্ অমূর্তবযলঃ পুত্রম্॥১৮ 
অমূর্তেতি। অমূর্তবষা নাম কশ্চিদ্রাজ! তন্ত | গষো নাম ॥১৯॥ 

যস্তেতি। বহুনি অন্নানি যত্ত সঃ বহবে। দক্ষিণা যত্র স চ ॥২০॥ 

স্বতেতি। দ্বৃতস্ত কুল্যাঃ কুত্রাঃ কত্রিমাঃ সবিতঃ। মহার্থাণাং মহা মূল্যানামূ্ ॥২১। 
অহনীতি। এতদঘ্বতাদিকম্। সম্প্রদীষতে ভূগ্ততে ইত্যুভযত্রাপি ম্মশব্বাধ্যাহারঃ ॥২২। 

___ বাজা! ভীহাদেব মধ্যে বিদ্কা। ও অনুগীলনে পরম পবিত্র এবং কৌমাব- 
ব্রতাবলম্বী “শমঠ-নামে এক ত্রাহ্গণ অমূর্তবয্নাব পুত্র গয়েব উপাখ্যান বলিতে 
লাগিলেন ॥১৮॥ 

শমঠ বলিলেন-_“অপূর্তরয়ার পুত্র গয় বাঁজরিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন; 
ভবতনন্দন! আপনি তাহাব প্রসিদ্ধ পুণ্যকর্ম্মগুলি আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥১৯॥ 

বাঁজা! এইখানেই খাঁহাব বজ্ঞ হইয়াছিল এবং সেই বজ্ছ প্রচুর অন্ন ও 
দক্ষিণা বিতব্ণ করা হইয়াছিল ; আব সেই যজ্ঞে শত শত ও সহস্র সহত্র অন্নপর্ব্ত 
হইয়াছিল ॥২০॥ 

এবং বু শত ঘ্ৃতেব হুদ, দধিব নদী ও সহস্র সহস্র মহামূল্য ব্যঞ্জনের প্রবাহ 
হইয়াছিল ॥২১। 

রাজা! যে কেহ আঁসিয়! প্রার্থন। কবিলেই তাহাকে এই সকল বন্ত্র দেওয়া 
হইত ) তাহাতে ত্রাঙ্গণেবা ও তন্তান্ত লোকেবা গ্রত্যহই স্ুপকক অন্ন ভোজন 
কবিতেন ॥২২।॥ 



রবি উনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ৮৬৪ 

তন্রৈব দক্ষিণাকালে ব্রহ্মঘোষো দ্রিবং গতঃ | 

ন চ প্রজ্ঞীয়তে কিঞ্চিদ্ত্রহ্ষশব্দেন ভারত ! ॥২৩॥ 

পুণ্যেন চরতা বাজন্! ভূর্দিশঃ খং নতত্তথা। 
আপুর্ণমাসীচ্ছন্দেন তদপ্যাসীন্মহাভূতম্ ॥২৪। 
তত্র স্ম গাথ! গায়ন্তি মনুষ্যা ভরতর্ষভ ! 1 

অন্পপানৈঃ শুভৈস্তপ্ত1 দেশে দেশে সুবর্চনঃ ॥২৫॥ 
গয়স্ যজ্জে কে ম্বগ্য প্রাণিনো। ভোক্ত মীপ্নবঃ | 
তন্র ভোজনশিষন্ত পর্বতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥২ ১॥ 

ন তৎ পূর্বে্ব জনাশ্চক্ুর্ন করিয্যন্তি চাপবে । 
গীয়ো যদকরোদ্যজ্ঞে রাজধিবমিতছ্যুতিঃ 1২৭ 
কথং নু দেব! হবিষ! গয়েন পরিতোধিতাঃ | 

পুনঃ শক্ষ্যস্ত্যপাদাতৃমন্যৈর্ঘভানি কানিচিৎ ॥২৮] 

ভারতকৌমুদী 

তত্রেতি। ব্রন্মঘোযে৷ বেদধ্বনিঃ, “বেদস্তত্বং তপো৷ ব্রহ্ম” ইত্যমরঃ ॥২৩। 

পুণ্যেনেতি ৷ খং স্ব, নত আকাশম্। শবেন জযধ্বনিনা 1২৪) 

তত্রেতি। হুবচ্চনঃ অতিতেজসো গয়স্ত শুভৈরন্নপানৈভপ্তা মন্ত্তাঃ 0২৫1 

গয়স্তেতি। ঈপ্ব ইচ্ছবঃ সন্তি, তে আঁগচ্ছন্থিতি শেষঃ ॥২৬] 

নেতি। পূর্বে পূর্বন্তিনঃ অপরে পববস্তিনঃ। অমিতদ্যতিরতুলগ্রতাঁপঃ 1২৭॥ 

কথমিতি। হবিষ! ঘৃতাঁদিনা। দত্তানি হবীংষি ॥২৮| 

__ ভবতনন্দন! সেই যজ্ঞেই দক্ষিণাদাীনের সময়ে বেদধ্বনি উঠিয়া আকাশে 
গিয়াছিল ; স্ৃতরাঁং সেই বেদধ্বনিতে অন্য কিছুই শুন! যায় নাই ॥২৩| 

রাজা! পবিত্র জয়ধ্বনি উঠিয়া ভূলোক, স্বর্গলোক, আকাশ ও দিক্ সকল 
পরিপূর্ণ করিয়াছিল ; তাহাও অত্যন্ত অভূতই হইয়াছিল ॥২৪॥ 

ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাতেজ! গয়রাজীর সেই যজ্ে উৎকৃষ্ট অর্-পাঁনে পরিতৃপ্ত 
হইয়া মানুষেরা দেশে দেশে এই সকল গাঁথা গাহিয়াছিল--1২৫॥ 

গিয়রাজীর বজ্দে কোন্ কোন্ প্রাণী ভোজন করিতে ইচ্ছা কর, (তাহারা 
আইস); এখনও সেখানে ভূক্তাবশিষ্ট অন্নেব গচিশটা পাহাড় রহিয়াছে ॥২৬॥ 

পূর্ববর্তী লোকেরা তাহা কবিতে পাঁবেন নাই, পরবর্তী লোকেরাও করিতে 
পারিবেন না, যাহা অমিতপ্রতাপ রাঁজধি গয় করিলেন ॥২০॥ 

হবিদ্ধারা গয়কর্তৃক পরিতপিত দেবতাঁবা অন্তপ্রদত্ত কিঞ্িম্মীত্র হবিও কি 
কবিয়া আবাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন ॥২৮॥ 



৮৬২ মহাভারতে 

নিকতা বা যথা লোকে বথা বা দিবি তারকাঃ | 

যথা বা বর্ষতো ধারা অসংখ্যেয়াঃ ন্ম কেনচি,। 

তথা গণযিতুৎ শক্যা গয়যজ্জে ন দক্ষিণা ॥২৯॥ 

এবংবিধাঃ স্থবহ্বস্তম্ত যজ্ঞ! মহীপতেঃ। 

বভুবুরস্ত সরসঃ সমীপে কুরুনন্দন ! ॥৩০॥ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহজ্যাঁং সংহিতাযাং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববি 

তীর্থযাত্রায়াং গযযজ্ঞকথনে উনাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০] * 
শু 2৩, 

সিকতা' ইতি। সিকতা বালুকাঃ। কেনচিদপি গণযিতুং ন শক্যাঃ। যট্পাঁদৌহ্যং 

শ্লোকঃ ॥২৯॥ 

এবমিতি। তত্য গষস্ত। অস্থ প্রা বনিতস্ত ॥৩০॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায-ভাবতাচারধ্য-মহাঁকবি-পন্ভূষণ-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভন্টাচার্যবিবচিতাধ।ং 

মহাভীবতটাকাঁষাং ভাবতকৌমুদরীসমাখ্যাযাং বনপর্বণি তীর্ঘযাত্রীযাঁম্ উনাশীতিতমৌহধ্যাযঃ ॥০। 
2 

ভাবতভাবদীপঃ 
তে তথেতি ॥১-_৯॥ বাঁনীবযালিনী বেত্রপঙ্ভ্িযুক্তা ॥১০__২২॥ ব্রহ্ষশব্দেন বে্দধ্বনিনা 

|২৩-__২৮।॥ সিকতাঁদিবদ্যজ্ঞে দক্ষিণা ন গণযিতুং শক্যা"ইত্যন্বঘঃ ॥২৯-__-৩০॥ 

ইতি শ্রীমহাঁভীবতে বনপর্ববণি নৈলকষ্ঠীযে ভাবতভাবদীপে উনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭৪। 
8৯57 

ভূতলেব বালি, আকাশেব নক্ষত্র এবং মেঘেব বুষ্টিধারা যেমন সংখ্যা কবিতে 
পাবা যাষ নাঃ তেমন গধবাজাৰ যজ্ঞেব দক্ষিণাও কেহ সংখ্যা করিতে পাবে 

' নাই? ॥২৯॥ 

কুকনন্দন ! এই সবৌববেব নিকটে গয়বাজাৰ এইবপ বহুতর যজ্ঞ 
হইযাছিল” ॥৩০॥ 

€ * পঞ্চনবতিতম:-”"-_ব| ব কা পি, “* ভ্রিনবতিতম:....__নি। 



অনীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 

বৈশম্পাপ়ন উবাচ । 
ততঃ সংপ্রস্থিতো বাজা কৌন্তেয়ো ভূবিদক্ষিণঃ | 
অগন্তাশ্রমমাসাগ্ দুর্জয়ায়ামুবান হ ॥১॥ 

তত্রৈব লোমশং বাজা পপ্রচ্ছ ব্দতাং ববঃ। 
অগস্তেনেহ বাতাপিঃ কিমর্থমুপশামিতঃ ॥২॥ 

_আসীদ্বা কিংপ্রভাবশ্চ ম দৈত্যো যানবাস্তকঃ। 
কিমর্থঞোদিতো মন্যুরগ্ত্যস্ত মহাত্মনঃ ॥৩॥ 

লোমশ উবাচ । 

ইন্ছলো৷ নাম দৈতেয় আসীহ কৌরবনন্দন !। 
মণিমত্যাং পুরি পুরা বাতীপিস্তস্ত চানুজ?ঃ ॥8॥ 
স ব্রাহ্মণং তপোযুক্তমুবাচ দিতিনন্বনঃ | 
পর্ং মে ভগবানেকমিন্্তল্াং প্রয়চ্ছত ॥৫॥ 

ভাবতকৌগুদী 
তত ইতি। ছুষ্জয়ায়াং পরিখা প্রাচীরাদিমত্বাদিতি ভাবঃ। নাম তু তন্তা মণিমৃতীতি ॥১॥ 

তত্রেতি। উপশামিতো! বিনাশিতঃ। অমন্তত্বেইপি দীর্ঘতবমার্যম্ ॥২। 

আসীদিতি। কঃ কীদৃশঃ প্রভাবো যস্ত ন কিংপ্রভাবঃ। যন্যুঃ ক্রোধঃ 1৩। 

ইন্বল ইতি। মণিমত্যাং তদাখ্যাযাম্। বাতাপির্নীম ৪1 

দইতি। সইন্ছলঃ। প্রযচ্ছতু, আত্মনম্তপৌবলাদিতি ভাবঃ৫| 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--তদনম্তব বাঁজা যুধিষ্টিব তত্রত্য ত্রান্মণদিগকে প্রচুর 
দক্ষিণা দিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া অগন্ত্যাশ্রমে যাইয়া, হুর্জয় মণিমতী- 
পুবীতে অবস্থান করিলেন ॥১॥ 

বাশ্িত্রেষ্ঠঘুধিষ্টির সে স্থানে থাকিয়াই লোমশের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
“মহধি অগস্ত্য কি কারণে এখানে বাতাপিকে বিনাশ করিয়াছিলেন ? ॥২॥ 

মাবহস্তা সেই দৈত্যের প্রভাবই বা কি প্রকার ছিল? মহাত্ম! অগস্ত্যেরই 
বা কি জন্ ক্রোধ জন্মিবাছিল ?” ॥৩॥ 

লোমশ বলিলেন_-“কৌরবনন্দন ! পূর্রবকালে এই মনিমতীপুবীতে ইববল'- 
নামে এক দৈত্য ছিল'ঃ বাতাপি ছিল-_তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ॥৪৷ 



৮৬৪ মহাভারতে বর্ন* 

তন্মৈ স ব্রাহ্মণো নাদাৎ পুত্রং বাসবসম্মিতম্ | 
চুক্রোধ সোহস্থ্রস্তস্ত ব্রান্মণস্য ততো ভূশম্ ॥৬॥ 
ততঃ প্রভৃতি রাজেন্দ্র ! ইন্থলো৷ ত্রন্মহাহন্ুরঃ | 
মন্য্ুমান্ ভ্রাতরং ছাগং মায়াবী হাকবোত্তঃ ॥৭॥ 
মেষরূগী চ বাতাপিঃ কামরূপ্যভবৎ ক্ষণা । 
সংস্কৃত্য চ ভোজয়তি ততো! বিপ্রং জিঘাংসতি ॥৮॥ 
স চাহ্বয়তি ষং বাচা গতং বৈবন্বতক্ষয়মূ। 
স পুনর্দেহমাস্থায জীবন্ সংপ্রত্যদৃশ্ঠত ॥৯॥ 

ততো বাতাপিমন্থরং ছাগং কৃত্বা হসংস্কৃতমূ। 
তং ত্রাহ্মণং ভোজতিত্বা পুনরেব সমাহ্বয়ও ॥১০॥ 

ভারতকৌমুদী 
তম্মা ইতি। বাঁসবনম্মিতমিন্দ্তুল্যম। তন্ত ্রাহ্মণস্ত উপবি ॥৬| 

তত ইতি। ব্রন্গহা ব্রত: সন্, তদত্রাহ্ষণং প্রতি ক্রৌধেন ব্রাঙ্মণজা ত্যামেব ক্রোধাৎ ॥৭॥ 

মেষেতি। কামরূপী বাতাপিশ্চ, ক্ষণীদেব, মেষরূপী চকাবাচ্ছাগরূপী চীভবৎ। ভোক্ঞরিচ্ছয়া 
তাদৃশো ব্বপবিকল্প ইতি ভাবঃ। ততশ্চেখলঃ সংস্কৃত্য ছাগৰপিণং বাতাপিং ছিত্বা পক্তী চ বিপ্রং 
ভোৌজয়তি ম্ম, ততোহপি চ তং জিঘাংসতি হস্তমিচ্ছতি স্ম 1৮॥ রি 

কেন ভাবেন জিঘাংসতীত্যাকাজ্ানিবাসমুখেন ইন্বলপ্রভাবমাহ -স ইতি। জ্ ই্ঘলশ্চ, 
বৈবশ্বত ক্ষষং যমালযং গতং ষং জনং বাঁচা আহ্বয্তি ম্ম, স জনঃ পুর্দেহম্, আস্থাষ ধৃত্বা জীবন্ 
উপস্থিতঃ সংপ্রত্যদৃশ্ত লৌকৈঃ। অনির্বচনীষঃ খন্ধযং মাযাপ্রভাবঃ ॥৯) 

তত ইতি। ছাগং ছাগীভূতম্। সথসংস্কৃতং কৃত্বা ছিন্নং পরুধ্ বিধাঁষ ১০] 

একদ! সেই ইন্থল এক তপস্বী ব্রাহ্মণকে বলিল-_“ভগবন্! আপনি আমাকে 

ইন্দ্রতুল্য একটা পুত্র দান ককন” ॥৫॥ 
কিন্ত সেই ব্রাহ্মণ ইন্থলকে ইন্দ্রতুল্য পুত্র দান করিলেন না; তাহাতেই ইন্বল 

সেই ত্রাহ্মণেব উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল ॥৬॥ 
এবং তদবধিই মায়াবী ইন্বল ব্রাহ্মণদের উপর ক্রুদ্ধ ও ব্রান্মণহস্তা হইয়া 

(মায়াপ্রভাবে) ভ্রাতা বাতাপিকে ছাগল করিতে লাগিল ॥৭॥ 

কামবগী বাঁতাপিও তৎক্ষণাৎ ভোক্তার ইচ্ছান্ুমারে কখনও ছাগরূপী এবং 

কখনও মেষবগী হইত; তাহা পৰ ইন্বল তাহাকে ছেদন ও রন্ধন করিয়া 
্রাহ্মণকে ভৌজন কবাইত। এইভাবে সে, ব্রাক্মণদিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছা 
কবিত ॥৮॥ 

ইন্বল ঘে কোন সৃত ব্যক্তিকে বাক্যদ্বারা আহ্বান করিত , সেই ব্যক্তিই আবাঁব 
দেহধাব্ণপুর্বক জীবিত হইযা৷ আসিত ; ইহা দেখা! যাইত 1৯॥ 



ধ্ব্বণি অশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৬৫ 

তামিন্থলেন মহতা৷ স্বরেণ বাচমীবিতাম্। 
শ্রুত্বাতিমায়ে। বলবান্ ক্ষিপ্রং ব্রাহ্মণকণ্টকঃ ॥১১॥ 
ত্ত পার্খ বিনিভিদ্ধ ব্রাহ্মণস্থ মহাস্থরঃ | 

বাতাপিঃ প্রহসন্ বাজন্! নিশ্চক্রাম বিশাংপতে ! ॥১২। (যুগ্কম্) 

এবং স ব্রান্মণান্ রাজন! ভোজয়িত্বা পুনঃ পুনঃ । 

হিংসয়ামাস দৈতেয় ইন্থলো ছুষ্টচেতনঃ ॥১৩॥ 
আগস্তযশ্চাপি ভগবানেতম্মিন কাল এব তু। 

পিতুন্ দদর্শ গর্তে বৈ লন্বমানানধোমুখান্ ॥১৪। 

সোহপুচ্ছলম্বমানাংস্তান্ ভবন্ত ইহ কিংপরাঃ 
সম্তীনহেতৌরিতি তে প্রত্যুর্র্ষবাদিনঃ ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
তামিতি। বাচম্ “আগচ্ছ' ইত্যাহ্বানবাক্যম্। ক্রার্ষণস্ত কণ্টকঃ শক্রর্বাতাঁপিঃ 1১১. ১২৫ 

এবমিতি। দুষ্টচেতনো দৃরুর্দিঃ, অসরুনিরপবাঁধজনহত্যাকবণীদ্দিতি ভাঁবঃ ॥১৩॥ 
অগন্ত্য ইতি। পিতুন্ আত্মন এবোর্দপুকষান্। জবৎকারবৃত্াস্তসমানোইয়ম্ 1১৪। 

মইতি। কিংপবাঁঃ লম্বমীনাঃ সন্তঃ কিংকার্ধ্যব্যাপৃতাঃ। সম্ভানহেতোঃ সম্তানবিচ্ছেদসম্তবাৎ 

লগ্বামহ ইতি শেষঃ, তে অগন্ত্যপিতরঃ ॥১৫॥ 

ভাকতভাবদীপঃ 

তত ইতি। দুজ্জ্যাঁষাং বাতাপিপুর্ধ্যাং মণিমতীসংজ্ঞাাম্1১- ৫] নাদাৎ ন দত্তবান্ 

[৬--৭/ কামনূপী যথাঁকামং বূপাঁণি কর্তূং সমর্থঃ, সংস্কৃত্য পরী 1৮| স চ ইন্থলশ্চ1৯--১৪| 

সৌহপৃচ্ছদ্দিতি। তাঁন্ ভবং লম্মমানেন রূপেণ তেযামুগ্তবম্ অপৃচ্ছৎ। পৃচ্ছতিদিকর্দা, 
কম্্থং যৃষং লধ্বমিত্যপৃচ্ছদিত্যর্ঘ। তে খবধঃ কম্পিত ইব সন্তস্তে তব সম্তানহেতোবয- 

ন্থৃতরাং বাতাপি ছাগল হইলে, ইন্বল তাহাকে ছেদন ও রন্ধন কবিয়া, ব্রান্মণকে 
ভোজন করাইয়া পুনরায় আহ্বান করিত ॥১০।॥ - 

এবং অত্যন্ত মায়াবী, বল্বান্ ও ত্রাঙ্মণকণ্টক মহাস্থুর বাতীপিও ইন্থলেব সেই 
উচ্চন্ববের আহ্বান শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই ব্রা্মণের পার্্ব ভেদ করিয়া, হাসিতে 
হাসিতে নির্গত হইয়া আসিত ॥১১--১২॥ 

রাজা! এইভাবে মেই ছুষ্টবুদ্ধি ইন্বল ভোজন কবাইয়া ব্রাক্মণদিগকে বধ 
_ করিতে থাকিল ॥১৩1 

এই সময়েই ভগবান্ অগস্ত্যমুনি একটা গর্ভেব ভিতবে আপন পিতৃপুকষগণকে 
অধোমুখে ঝুলিতে দেখিলেন ॥১৪। 

তখন অগন্ত্য তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন-__“আপনাব! কিজন্য এই 
ব্ন-১০৯ ৮) 



৮৬৬ মহাভারতে ব্ন- 

তে ত্মৈ কথয়ামানুর্বয়ং তে পিতরঃ স্বকাঃ । 

গর্তমেতমনুপ্রাপ্তা লম্বামঃ গ্রসবাধিনঃ ॥১৬। 

যদি নে জনয়েথাস্তবমগস্ত্যাপত্যমুভ্তমম্ । 

স্তানোহন্মানিবয়ান্মোক্ষস্ঞচ পুত্রাপ্ুযা। গতিম্ ॥১৭॥ 

স তানুবাচ তেজন্বী সত্যধন্মীপরার়ণঃ। 

করিষ্ে পিতরঃ! কামং ব্যেতু বে। মানসে ভ্বরঃ ॥১৮॥ 

ততঃ প্রসবসন্তানং চিন্তয়ন্ ভগবানৃষিঃ | 

আত্মনঃ প্রসবস্তার্থে নাঁপশ্যৎ সর্ৃশীং ভ্রিয়ম্ ॥১৯॥ 

স তশ্ত তন্ত সতৃস্ত তত্তদঙ্গমনুতমম্ ৷ 

সংগৃহথ তৎসমৈবজৈনির্ামে স্িয়মুভ্তমাম্॥২০॥। 
হিরন 

তইতি। ন্বকাঃ ন্বকীষাঁঃ। প্রসবাথিনঃ সন্তানা ধিনঃ ॥১৬। 

য্দীতি। হে পুত্র অগন্ত্য! যদি ত্বং নঃ অস্মাকম্, উত্তমমপত্যং পুংসন্তানং জনযেথাঃ, তদা 

নঃ অল্মাকমূ, অন্মান্নিব্যাননবকাঁৎ মোক্ষঃ শু), ত্বধ্চ গতিমাপ-যাঃ ॥১৭॥ 

সইতি। হে পিতবঃ। কাঁমং যুদ্মাকমভিলাষম্, ব্যেতু যাঁতু, জবঃ সন্তাপঃ ॥১৮| 

তত ইতি। প্রসবসম্তানম্ অপত্যধাবাম্। প্রসবন্ত পুত্রস্থ ॥১৯। ৃ 

সইতি। সৌহগন্ত্য:, তন্য তন্ত সত্বন্ত লক্্মীহবিণ্যাদিপ্রাণিনঃ, অনুত্তমৎ সর্ব্বোতমমঃ 

ভাঁরতভাব্দীপঃ 

মন্মাকং ভব ইতি প্রত্যুচুবিতি সন্বন্ধঃ 1১৫1 এতন্তৈব বিব্বণং তে তন্ম। ইতি ॥১৬--১৭॥ 

গর্ভেব ভিতবে ঝুলিতেছেন ?” তাহাতে সেই বেদবাদী পিতৃগণ প্রত্যুত্বব কবিলেন__ 
“বংশলোপেব সম্ভব হওয়ায় আমবা ঝুলিতেছি” ॥১৫1 

তা'র পবৰ আবাব তাহারা অগস্ত্যকে বলিলেন-_-“আমবা তোমার নিজেব 

পিতৃপুকষ ; আমঝ৷ পুত্রার্থী হইয়া এই গর্তে পভিত্ধা ঝুলিতেছি ॥১৬। 
অতএব পুত্র অগন্ত্য! যদি তুমি আঁমাদেব উত্তম বংশধব উৎপাঁদন করিতে 

পাঁব, তবে আমাদেবও এই নবক হইতে মুক্তি হষ, তুমিও উত্তম গতি লাভ কৰিতে 
পাব” ॥১৭। 

তখন তেজন্বী ও সত্যধ্মপবাঁষণ অগস্ত্য তাহাদিগকে বলিলেন_-“পিতৃগণ ! 
আমি আপনাদেব অভিলাষ পুবণ কবিব, আঁপনাদেব মনেৰ দুখ দুব হউক” 1১৮॥ 

তাহাব পৰ অগস্ত্য ধারাবাহিক বংশবক্ষার বিষয় চিন্তা 
নিমিত্ত যোগ্য স্ত্রী দেখিতে পাঁইলেন না ॥১৯| 

(১৫)*""ভবস্ত ইব কম্পিভাঃ_বা বকা। 

কবিয়া। নিজেব পুত্রের 



রবি অশীতিতমোহধ্যায়ঃ। ৮৬৭ 

স তাং বিদর্ভরাজন্ত পুত্রার্থ তপ্যতস্তপঃ। 
নিম্মিতামাতুনোহ্র্থায় মুনিঃ প্রাদান্মহাতপাঃ ॥২১।॥ 
স! তত্র যজ্জে স্ুভগ! বিজ্যুৎদৌদামিনী যথা | 
বিভ্রাজমান! বুষা ব্যবদ্ধত শুভাননা ॥২২॥ 
জাতমাত্রাঞ্চ তাং দৃষ্ট। বৈরর্ভঃ পৃথিবীপতিঃ 
প্রহ্ধেণ দ্বিজাতিভ্যো ন্যবেদয়ত ভারত ! ॥২৩॥ 

অভ্যনন্দন্ত তাং সর্ব ব্রাহ্ষণা বন্ধাধিপ !। 
লোপামুদ্রেতি তন্তাশ্চ চক্রিবে নাম তে দ্বিজাঃ ॥২৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
তন্তঙ্গং মুখনযনাগ্যবযবম্, সংগৃহ মনসা আনীষ বিভাব্যেত্যর্ঘ, তৎসমৈবঙ্গৈঃ উত্তমাং দ্রিয়ং নির্দমে 
সঙ্ল্পমাত্রেণৈব হষ্টবান্ সত্যসন্বল্পত্বাৎ [২০। 

স ইতি। স মহাতপা মুনিঃ, আত্মনোহর্ায নিশ্মিতাঁং সঙ্কল্পিতাম্, তাং স্রিষম্; পুত্রার্থ, 

সন্তীনার্থং তপন্তপ্যতো৷ বিদর্ভবাজন্ত প্রাদাৎ সক্ষল্েনৈব দত্তবান্ ॥২১। 
সেতি। বিছ্যুতি সন্ধ্যাযাং সৌদামিনী তডিৎ বিছ্বাৎসৌদামিনী | সম্ধ্যাকালে তড়িতো 

বিশেষছ্যাতিগ্ো'তনার্থং বিদ্যাৎ্পদম্। “বিছ্াত্তভিতি সন্ধ্যাযাম্” ইতি বিশ্বঃ ॥২২| 

জীতেতি। বৈদর্তে বিদর্তেদেশস্ত শান্তা। দ্বিজাতিভ্যো বরা্মণীদিভ্যঃ ॥২৩| 
ভারতভাবদীপঃ 

সিংহমুগাদেঃ অঙ্গং কটিদৃ্্াদি, সর্বগ্তবতীমিত্যর্থ ॥২০ ২১1 জজ্ঞে জাতা, সৌদামিনীতি 
বিশে্তম্ বিদ্যুপ্দিতি বিশেষণং-_ছ্যুতিবিশেষোপপাদনর্থমূ, “কৃরধ্যাং হরন্ডাপি পিনাকপাঁণেৈর্ব্য- 
চ্যুতিং কে মম ধন্ধিনোহন্যে” ইত্যাদৌ পিনাকপাঁণিপদম্ উজ্জিতচাপব্বঘ্যোতনার্থমুপক্ষীণং 
সম্নবিশেষ্যসমর্পণাযালমিতি হ্বান্তেতি পৃথক্ প্রত্যুক্তং তত্দিহাঁপি ধ্যেয়ম্ ॥২২--২৩ মুদ্রাণাং 

তখন অগস্ত্য সেই সেই প্রাণীব সেই সেই সর্বেধীৎকৃষ্ট অঙ্গ মনে মনে চিন্তা 

করিয়া ভাহার তুল্য তুল্য অঙ্গদ্ধাবা (মনে মনে) একটী উৎকৃষ্ট স্ত্রী নির্মাণ 
কবিলেন ॥২০। 

সেই সমযে বিদর্ভদেশের রাঁজ। সন্তানেব জন্য তপস্তা করিতেছিলেন ? তাঁই 
মহাতপা৷ অগস্ত্যমুনি নিজের জন্ সঙ্কল্লিত সেই স্ত্রীটী তাহাকে দান করিলেন ॥২১। 

সন্ধ্যাকালে বিদ্যুতের ন্যায় সেই সুন্দবী ও ন্ুুলক্ষণমুখী আসিয়া বিদর্ভরাঁজ- 

মহিষীব গর্ভে জম্ম গ্রহণ করিল এবং শরীরদাব। দীপ্তি পাইতে থাঁকিয়া বৃদ্ধি পাঁইতে 
লাগিল ॥২২॥ 

জন্মিবামাত্র সেই কন্াটীকে দেখিয়! বিদর্ভবাঁজ অত্যন্ত আনন্দবশতঃ সে সংবাদ 
ব্রান্মণপ্রভৃতির নিকট জানাইলেন ॥২৩| 

(২৪) অভ্যনন্দত তাং সর্কে--বা ব ক! পি। 



৮৬৮ মহাভারতে হী 
বৰৃধে সা মহারাজ ! বিভ্রতী রূপঘুস্তমন্ | 
অগ্নিবোঁৎ্পলিনী শীন্্রমগ্নেরিব শিখা শুভা ॥২৫॥ 
তাং ঘৌবনস্থাং রাজেন্দ্র! শতং কন্যা স্বলক্কতাঃ | 
দাস্যঃ শতঞ্চ কল্যাণীমুপতস্রবশান্ুগাঃ ॥২৬॥ 
সা স্স দাসীশতরুতা মধ্যে কন্যাশতন্ত চ। 

আন্ডে তেজস্থিনী কন্যা বোহিণীব দ্িবিগ্রভা ॥২৭॥ 

বৌবনস্থামপি চ তাং শীলাচারনমন্দিতাম্। 
ন বত্রে পুরুষঃ কশ্চিদ্য়ান্তস্ত মহত্সিনঃ [২৮ 

ভাঁবতকৌমুদী 
অভীতি। অভ্যনন্স্ত প্রাশংনন্ত। লোপো নিবৃদ্তিঃ আমুদ্রাণাং হন্দ্রার্দিগতাহলাদকতাদি- 

চিহ্নানাং যন্তাঃ নকাঁপাৎ সা । নামতাছ্যধিকরণব্হুত্রীহিঃ 1২৪ 

ববৃধ ইতি। শুভা সা শীত্রং বরুধ ইতি সদদদ্ষঃ । অপ্ন, জলে 1২৫1 

তামিতি। বশা্গগাঁঃ নত্যঃ, উপভগ্ঃ নিবেবিবে [২আ 

দেতি। দিবি প্রভাতীতি দিবিপ্রভা, “প্রাষেণ সত্তম্যাঃ কৃতি” ইত্যলুক্ 1২৭ 

ভারতভাবদীপঃ 
তত্জনগাঁদিজাতিণতানামনাধাবণ|নাং চিহ্বানাঁং কমনীযচগদুষটদীনাং লোপ ইব লোপস্তিবস্কারো যর] 
সা লোপাশুদ্দা। 'আহিতাগ্ম্যাদিবৎ পূর্ববনিপাঁতিঃ, অন্তেঘপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘ, প্রকাবান্তরেণ যোগে 
তু বেদে পদপাঠলোপ আবুদ্েত্যবগ্রহঃ স্তাৎ, ব চ ন দৃশ্ঠতেহত উক্তবিধৈব বুৃষ্পততিু্ধা 
1২৪-_-২৫] বশানুগাঃ ইচ্ছানরূপাঃ 1২৬--৩০॥ 

ইতি শ্রীমহাঁভাবতে বনপর্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভাঁবতভাঁবদীপে অধীভিতমৌহধ্যাধঃ ॥৮০ 

বাজা! ত্রান্দণেরা সকলেই ভাহাব প্রশংনা করিলেন এবং সেই দ্বিজাতিরা দেই 
কন্াটার নান কবিলেন__“লোপাুদ্রাঃ 1২৪। 

. মহারাজ। ন্ুলক্দণা কন্তাটী উত্তম কপ ধাবণ করিরা জলে পদ্িনীর স্যার এবং 
কাষ্ঠে) অগ্রিশিখাব স্যার লন্বব হব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥২৫। 

রাজশ্রেষ্ঠ ! নেই কন্তাটা যৌবনে পদার্পণ করিলে, রোজনিযুক্ত) নাঁনা অলঙ্কার 
অলগ্ত একশত কম্য! এবং একশত দাঁনী বশে থাকিরা তাহাব সেবা করিতে 
লাগিল ॥২৩॥ 

বুতব দানী ও বহুতৰ কন্তার মধ্যবন্তিনী নেই তেজদ্থিনী কন্ঠাটী, আঁকাশে বহু 
নক্ত্রেন দধ্যবর্তী বোহিনীনকষত্রেব স্যার শোভা পাইতে লাগিল ২৭ 

লোপাদুন্া যৌবনে পদার্পণ কবিলে এবং ব্ুশীলা ও সদাঁচারসম্পন্না হইলেও 
রাডার ভষে কোন পুকবই তাহাকে প্রার্থনা করিল না ॥২৮। 



পূ্ববণি একাহিতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ০ ৮৬৯ 

সা তু সত্যবতী কন্তা রূপেণাপ্দরসোহপ্যতি ৷ 
তোধয়ামাস পিতরং শীলেন স্বজনং তথা 1২৯] 

বৈদ্ভীন্ত তথা যুক্তাং যুবতীং প্রেক্ষ্য বৈ পিতা । 
মনস! চিন্তয়ামাস কন্মৈ দদ্যামিমাং স্ৃতীম্ ॥৩০॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাইজ্মাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 
তীর্ঘযাত্রায়াম্ অণজ্ঞোপাখ্যানে অশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

৪8 

একাশীতিতমোধ্ধ্যায়ঃ। 
শাাওকী5- 

লোমশ উবাচ। 

দা তৃমন্যতাঁগঞ্ত্যো গারস্থ্যে তাং ক্ষষামিতি | 
তদ্দাভিগম্য প্রোবাচ বৈদর্ভং পৃথিবীপতিম্ ॥১॥ 
রাজন! নিবেশে বুদ্ধির্মে বর্ততে পুত্রকারণা 
বরয়ে ত্বাং মহীপাল ! লোপামুদ্রাং প্রয়চ্ছ মে ২ 

ভাঁরতকৌমুদরী 
যৌবনেতি। ন বব্রেন প্রার্থয়ামীস। তত্ত বিদর্ভবাঁজস্ত ॥২৮| 

. সেতি। সত্যবতী বাঁচা ব্যবহাঁবেণ চেতি ভাবঃ। অতি অতিক্রান্তা ॥২৯। 

বৈদর্ভীমিতি। বৈদর্ভাং লোপামুদ্রাম, তথা গুণৈযুক্তাম্ ॥৩০। 
ইতি মহাঁমহোপাঁধ্যায-ভাবতাঁচার্ধয-মহাকবি-পন্নভূষণ-শ্রীহবিদীপসিদ্ধান্তবাগীশভ্টাচার্্যবিরচিতায়াং 

ভাবতকৌমুদীসমাধ্যাযাং বাপর্বরণি তীর্ঘধাত্রাযামনীতিতমোহধ্যাষঃ |... 
শা22-7 

যদেতি। তাং লোপামুদ্রাম্ গারস্থে গৃহস্থধর্মাচিবণে, ক্ষমাং যোগ্যাম্ 1১ ্ 

অগ্গবা অপেক্ষাও অধিক বূপবতী এবং সত্যপরায়ণী দেই কন্তাটী আপন 
স্বভাবদারা পিতাকে ও আত্মীয়গণকে সন্তুষ্ট কবিতে লাগিল ॥২৯৷ | 

বিদর্ভরাজ লৌপীঁযুদ্রাকে সেইবপ গুণবতী ও যুবতী দেখিয়া, কাহার হস্তে 
তাঁহাকে দাঁন করিবেন- এই চিন্তা কবিতে লাগিলেন” ॥৩০॥ 
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লোমশ কহিলেন--“অগস্ত্য যখন লোপাঁসুদ্রাকে গৃহস্থধম্নীচরণে যোগ্য! বলিয়া 

মনে কবিলেন, তখন যাইয়া বিদর্ভরাজকে বলিলেন 1১॥ 

** **ষধবৃতিতমঃ**” বা! বকা পি, “শ্চতুর্নবতিতমঃ* _নি। 



৮৭৩ মহাভারতে বন” 

এবমুজঃ স মুনিনা মহীপালো বিচেতনঃ | 
প্রত্যাখ্যানায় চাশক্তঃ প্রদাতুষ্চেব নৈচ্ছ5 ॥৩| 
ততঃ স ভার্ধ্যামভ্যেত্য প্রোবাচ পৃথিবীপতিঃ। 
মহধিবীরয্যবানেষ ত্ুদ্ধঃ শাপাগ্রিনা দহেশড 081 
তৎ কিমিচ্ছসি কল্যাণি! তত্ং ভ্রহি শুভাননে !। 

তস্ত তথ্ষচনং শ্রত্বা রাজী নোবাঁচ কিঞ্চন ॥৫| 
তং তথা ছুঃখিতং দৃষ্ট। সভার্ধ্ং পৃথিবীপতিমূ। 
লোপামুদ্রাভিগম্যেদং কালে বচনমব্রবীৎ ॥৬| 
ন মত্কুতে মহীপাল ! গীড়ামভ্যেতুমর্থীসি 
প্রয়চ্ছ মামগস্তায় ত্রাহ্থাত্মানং ময়া পিতঃ ! ॥৭॥ 

রানি 

বাজন্নিতি। নিবেশে বিবাহে, “নিবেশঃ পুংসি বিশ্যাসে শিবিবোদ্বাহয়ে(বপি” ইতি মেদিনী। 

পুত্রকীবণীধ্ ন তু ভোগমাত্রেচ্ছাত ইতি ভীবঃ। ব্বষে প্রীর্থষে |২। 

এবমিতি। প্রত্যাখ্যানায চাশক্তঃ শাপভয়াৎ, প্রদাতুষ্চেৰ নৈচ্ছত বৃ্ধতদর্শনাৎ|৩। 
তত ইতি। বীর্ধ্যবাঁন্ তপঃপ্রভাববান্। অতএব দৃহেৎ দগ্ধং শরু,যাৎ 18) 
তদিতি। কিঞ্চন নৌবাঁচ, বক্তব্যনির্ণযানর্হতবাদিত্যাশঘঃ ॥৫| 
তমিতি। কালে তাদৃশে যোগ্যমময় এব 1৬ 

নেতি। মত্কতে মন্নিমিত্তম। অভ্যেতুং প্রীপ্তম্। মযা কবণেন ॥৭% 

_ ্থাজা। পুত্রের নত ব্থমান ময়ে আমার বিবাহে ইচ্ছা হাহ জভঞ 
ভূপাল। আঁমি আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি_-আপনি লোপামুদ্রাকে আমাব 
হস্তে প্রদান করুন” ॥২॥ 

অগন্ত্য এইরূপ বলিলে, রাজা হতবুদধি হইয়া প্রত্যাখ্যান করিতেও পাঁরিলেন 
” না এবং দান কবিতেও ইচ্ছা। কবিলেন না ॥৩॥ 

তৎপরে রাজা! মহিষীর নিকট যাইয়া বলিলেন-__“এই মহ্র্ধি অত্যন্ত তপঃ- 
প্রভাবদম্পন্ন; স্থৃতবাং কুদ্ধ হইয়া শাপারিদ্বাবা দগ্ধ কবিতেও পারেন ॥6। 

অতএব কল্যাঁণি! তুমি কি ইচ্ছা কর? শুভাঁননে! তাহা তুমি বল।” 
কিন্ত বাণী বাঁজীব সেই কথা শুনিয়া! কোন কথাই বলিলেন না ৫ 

তখন মহিবীৰ সহিত রাজাকে দেইবপ ছুঃখিত দেখিয়া লোপামুদ্র৷ আদিয়া উপযুক্ত সময়েই এই কথা ব্লিল- 1৬ 
“বাজা! আপনি আমাব জন্য দুঃখ কবিবেন না, আমাকে অগস্ত্যের হস্তে 

সমর্পণ ককন; পিতা! আমাদার নিজেকে রক্ষা ককলগ ৭) 
(০) শ্লোকঃ বাব পি নি নাস্তি। 
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দুহিতুর্বচনান্দ্রাজা সোহগস্ত্যায় মহাত্মনে | 
লোপামুদ্রাং ততঃ প্রাদাদ্বিধিপুর্ববং বিশাংপতে ! ॥৮॥ 
প্রাপ্য ভার্য্যামগস্ত্যস্ত লোপামুদ্রামভাষত । 

মহাহীণ্যুৎস্থজৈতানি বাসাংস্তাভবণানি চ ॥৯| 
ততঃ সা দর্শনীয়ানি মহার্ীণি ত 

সমুত্সসজ্জ বন্তোরর্বসনান্যায়তেক্ষণী ॥১০॥ 

ততশ্চীরাণি জগ্রাহ বন্ধলান্যজিনানি চ। 
সমানব্রতচর্য্যা চ বভৃবায়তলোচনা ॥১১।॥ 
গঙ্গাঘাবমথাগম্য ভগবানৃষিসত্তমঃ| 
উগ্রমাতিষ্ঠত তপঃ সহ পত্্যানুকুলয়া ॥১২॥ 
সা গ্রীতা ব্মাঁনাচ্চ পতিং পর্যযচরভ্দা। 

অগস্তযশ্চ পবাং শ্রীতিং ভাধ্যায়ামাচরৎ প্রভূঃ ॥১৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
দুহিতুবিতি। প্রাদা ব্স্থায়৷ লোপীমুদ্রাষা এব সম্মতিদর্শনাদিত্যাশযঃ 1৮1 

প্রাপ্েতি। উৎস ত্যজ, তপদ্থিভারয্যাধা ঈদৃশপবিচ্ছাস্তাযুক্ততাদিতি ভাব; ৯1 
তত ইতি। দর্শনীষাঁনি সুন্দবাণি, মহার্াণি মহামূল্যানি, তনূনি হুক্মাণি 1১০1 
তত ইতি। চীরাঁখি কৌগীনানি। সমানরতর্ধ্া ভর্তসবল্যনিযমচারিণী 1১১1 
গ্গেতি। উগ্রং ভষ্করম, আতিষ্ত অবালম্বত 1১২ 

নবনাথ ! তাঁহাব পর রাজ! বয়স্থা! কন্তার বচন অনুসাবে মহাত্মা অগস্ত্যের হস্তে 

তাহাকে যথাবিধানে সম্প্রদান করিলেন ॥৮॥ 

_ -তদনন্তব অগন্ত্য লোপামুদ্রাকে ভাধ্য! লাভ করিয়া বলিলেন--“তুমি এই সকল 
মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কাব পবিত্যাগ কর” ॥৯॥ 

তৎপরে রস্তোর ও আয়তনয়না লোপামুদ্রা সুদৃন্ত, মহামূল্য ও স্ুম্ম বস্ত্র সকল 
পবিত্যাগ করিলেন ॥১০॥ 

তাঁহার পর তিনি কৌগীন, বন্ধল ও মৃগচর্্মর ধাবণ কবিলেন এবং ভর্তার সমান- 
ব্রতচারিণী হইলেন ॥১১1 

তদনস্তর ভগবান্ অগন্ত্য গঙ্গা্াবে আসিয়৷ অন্থুকুলা পত্বীর সহিত মিলিত 
হইয়৷ ভয়ঙ্কব তপস্তা কবিতে আরম্ত কবিলেন ॥১২॥ 

তখন লোপামুদ্রা সন্তষ্ট থাকিয়া অত্যন্ত আদবের সহিত পতির পবিচর্য্যা করিতে 
লাগিলেন; প্রভাবশালী অগস্ত্যও ভার্ধ্যার প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা জাঁনাইতে 
থাঁকিলেন ॥১৩॥ 



৮৭২ মহাভাবতে বি 

ততো বহুতিথে কালে লোপাধুদ্রাং বিশাংপতে ! | 

তপদ৷ গ্ভোতিতাং স্ীতাং দদর্শ ভগবানৃষিঃ ॥১৪॥ 
স তন্যাঁঃ পবিচাবেণ শৌচেন চ দমেন চ। 
শরিয়া রূপেণ চ গ্রীতো মৈথুনায়াজুহাঁব তাম্ ৪১৫) 
ততঃ স! প্রাঞ্জলিভূ্ব! লজ্জমানেব ভাঁবিনী | 
তা সপ্রণয়ং বাঁক্যং ভগবস্তমথাব্রবীৎ ॥১৩॥ 

ংশয়ং প্রজাহেতোর্ভীর্য্যাং পৃতিরবিন্দত | 

যা তু ত্বয়ি মম গ্রীতিস্তাসষে! কর্তৃমর্থদি ॥১৭॥ 

যথা পিতুর্গৃহে বিপ্র! প্রাসাদে শয়নং মম । 
তথখাঁবিধে ত্বং শয়নে মামুপ্তৃমিহার্দি ॥১৮॥ 

ইচ্ছামি ত্বাং অস্বিনঞ্চ ভূষণৈশ্চ বিভূষিতম্। 
উপসত্তুং থাকামং দিব্যাতরণভূষিত ॥১৯| 

ভারতকৌমুদী 
সেতি। বহুমানাদত্যাদবাৎ। পরাঁং পবমীস্, গ্রীতিং প্রণযম্ 1১৩1 
তত ইতি) জাঁতাং প্রথমরজৌদর্শনীনন্তব কৃতনানাম্ 1১৪) 

সইতি। দমেন ইন্দ্িষনিগ্রহেণ। শরিয়া! লাবণ্যেন, রূপেণ সৌন্দর্য্েণ ॥১৫। 
তত ইতি। ভাঁবিনী অঙ্গবাগবতী ৷ ভগবন্তম্ অগস্ত্যম্॥১৬ 
অসংশযমিতি। প্রজাহেতৌঃ পুন্রার্থম। ভাধ্যাং মাম্) পতির্বান্। যা যতকাঁবণা ৪১৭ 
যথেতি। শয়ন্ং মহার্থী। শয্য1। উপৈতুমুপগন্তম্ ॥১৮| 
ইচ্ছামীতি। অরগথিনং মীল্যবন্তম্। ইচ্ছামি, সাং পৰিচ্ছস্ত লোভনীযন্থাঁৎ ॥১৯1 ১2528 8552757187778885তারিতা 
নরনাথ! তীহার পর অনেক দিন অতীত হইলে একদা ভগবান্ অগ্ত্য 

তপস্থাপ্রভাবে উজ্জলাঙ্গী লৌপাঁমুদ্রাকে খতুন্নাতা দর্শন করিলেন ॥১৪॥ 
লোপামুদ্রাব পরিচর্যা, পবিভ্রতা, ইন্দরয়দমন, লাবণ্য ও সৌন্দর্যের গুণে গ্রীত 

হইয়া অগস্ত্য তাঁহাকে মৈথুনেব জন্থা আহ্বান কবিলেন 1১৫। 
তখন অন্ুবাগিনী লোপীধুদ্রা। কৃতীঞ্ুলি হইয়া, যেন লক্জাব ভাব দেখাইয়া, 

প্রণয়েব সহিত অগস্ত্যকে এই কথা বলিলেন__॥১৬॥ 
খিবি! নিশ্চয়ই আপনি আমাকে পুত্রেব জন্যই ভাঁধ্যাবপে গ্রহণ করিয়াছেন ; 

অতএব যাহাতে আপনাব বিষয়ে জামাব গ্রীতি জন্মে, আপনি তাহ ককন ॥১৭॥ 
্রান্মণ! আমাৰ পিতৃগৃহে অট্টালিকার ভিতবে আমার যেমন শখ্যা ছিল, 

তেমন শষ্যাতেই আপনি আমার সহিত সঙ্গম ককন 1১৮1 
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অন্যথা নোপতিষেয়ং চীরকাধায়বাসিনী | 
নৈবাপবিভ্রো! বিপ্র্ধে! ভূষণোহ্যং কথঞ্চন ॥২০॥ 

অগস্ত্য উবাচ। 

ন তে ধনানি বিদ্ধন্তে লোপাুদে ! তথা মম | 
যথাবিধানি কল্যাণি ! পিতুস্তব স্মধ্যমে ! ॥২১| 

লোপামুন্রোবাচ। 

ঈশোহদি তপসা সর্ববং সমাহর্তং তপৌধন !| 
ক্ষণেন জীবলোকে যদ্বন্থ কিঞ্চন বিগ্ভতে ॥২২| 

অগস্ত্য উবাচ। 

এবমেতদ্যথাথ তং তপোব্যয়করন্ত ত। 

যথা তু মেন নশ্টেত তপস্তম্মাং প্রচোদয় ॥২৩॥ 

ভাবততকৌমুদী 
অগন্তথেতি। অধং চীবাদিভূ ধণঃ পবিচ্ছদঃ, কথঞচন।পি অপবিভ্রো নৈব কার্য্যঃ ॥২৭| 
নেতি। উত্তমপবিচ্ছদসংগ্রহে ধনাবশ্তকতযা৷ তদভীবে কথং তৎমংগ্রহ ইত্যাশযঃ 1২১॥ 
ঈশ ইতি" ভশঃ সমর্থঃ। সমাহর্তং সমানেতুম্। বহ্থ ধনম্॥২২। 
এবমিতি। আখ ব্রবীধষি। তপসো! ব্যযকবং ক্ষষজনকমূ। তত্তম্মিন বিষে ॥২৩| 

ভাবতভাবদীপঃ 
যদেতি ॥১1 নিবেশে বিবাহে ॥২--১৩] ম্বাতাং খতাবিতি শেষঃ 1১৪॥ পবিচাবেণ 

সেবযা ॥১৫--১৯] ভূষণোহ্যৎ চীবকাধাধাদিস্তপন্থিনাম, শ্লীঘযোহয়ং সামগ্রীকলাপো ভোগ- 

_.. আব, আপনি মাল্যধাবণপুর্বক নানাবিধ অলঙ্কাবে অলঙ্কৃত হউন, আমিও 
দিব্য অলঙ্কাবে অলঙ্কৃত হই, তাহাব পরই আমি অভিলাষ অনুসাবে আপনার 
সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা কবি.॥১৯॥ 

না হইলে, আমি গৈবিক কৌগীন ধারণ করিয়া আপনা নিকট যাইব না। 

কারণ, ভ্রহ্মধি ! এই পবিচ্ছদকে কোন প্রকাবেই অপবিত্র কব! উচিত নহে” ॥২০| 
অগন্ত্য বলিলেন__“কল্যাঁণি! সুমধ্যমে! লোপামুদ্রে! তোমার পিতার 

যেমন ধন আছে, তেমন ধন ত তোমাবও নাই, আমাবও নাই” ॥২১॥ 

লোপাষুদ্রা বলিলেন_-“তপোৌধন ! এই জীবলোঁকে যে কিছু ধন আছে, আপনি 
তপোবলে ক্ষণকালমধ্যে সে সমস্তই ত আনয়ন করিতে সমর্থ হন” ॥২২॥ 

অগস্ত্য বলিলেন-_-“তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য; কিন্তু তাহা তপস্তাব 

ক্ষয় জন্মায়; অতএব যাহাতে তপন্তাব ক্ষয় না হয়, সেই বিবয়ে আমাকে 
প্রণোদিত কর? ২ 

বন-১১০ ৮৮) 



৮৭৪ মহাভারতে ' 

লোপামুদ্রোবাঁচ । 

অল্লাবশিষ্ট; কালোহয়ম্বতোর্মম তপৌধন ! | 

ন চান্থাহমিচ্ছামি ত্বামুপৈতুং কথঞ্চন ॥২৪॥ 

ন চাঁপি ধর্ম্মমিচ্ছামি বিলোপ্তুং তে কথঞ্চন। 

এবন্ত মে যথাঁকামং সম্পাদয়িতুমহসি ॥২৫॥ 

অগস্ত্য উবাচ। 

যগ্যেষ কামঃ স্তুভগে ! তব বুদ্ধ বিনিশ্চিতঃ | 

হর্তূং গচ্ছাম্যহং ভদ্রে। চব কামমিহ স্থিতা ॥২৬॥ 

ইতি শ্রী ্রীমহাভাবতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 

তীর্ঘযাত্রায়ামগন্ত্যোপাখ্যানে একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

ভার্তকৌমুদী 
অল্লেতি। খতোঃ যৌভডশদিনাত্মকন্ত খতুকালস্য, যোডশর্ভনশাঃ স্ত্রীণাং তাস ঘুমান 

সংবিশে্” ইতি মন্থবচনাৎ। অন্যথা পূর্ব্বোজাদন্যরূপেণ 1২৪। 
নেতি। ধশ্মং বিলোপ্তং ধনজননেন তপঃক্ষষং কর্তুমূ। কাঁমোহভিপাঁষঃ ॥২৫| 

যদীতি। হর্ড.ং ধনমাহ্ত,ম্। শ্রীর্থনযা ধনাহবণে ন তপঃক্ষষ ইতি ভাবঃ। কামম্ অতীষ্টং 

গৃহস্থকা ধ্যম্, চব কুক, ইহ আশ্রম এব ॥২৬| 

ইতি মহামহোপাঁধ্যাফ-ভাবতীচার্ধ্য-মহাঁকবি-পন্মভূষণ- ীহবিদাসসিদধনতবাগীশভটরাার্াধিবচিতাষাং 
মহাঁভাবতটাকাষাং ভাবতকৌমুদধীসমাখ্যাযাঁং বনপর্ববণি তীর্থযাজাযাম্ একাশীতিতমোহধ্যাঘঃ ॥০| 

ভাবতভাবদীপঃ, 
সম্পর্কেণাপবিত্রো৷ নৈৰ ভবত্থিতি শেষঃ ॥২০_-২৩| খতোঃ কাঁলঃ যোড়শদিনানি তেষল্পো- 
হুবশিষ্টঃ 1২৪--২৬ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্ব্ণি নৈলকষ্ঠীযে ভাবতভীবদীপে একাশীতিতমৌহ্ধ্যাষঃ1৮১| 

লোপামুদ্রা বলিলেন_-“তপোঁধন! আমার এই খতুকাল অল্পমাত্র অবশিষ্ট 
বহিয়াছে ; অথচ আমি অন্য কোন গ্রকাবেই আপনাঁব সহিত সম্মিলিত 
হইতে ইচ্ছা কবি না ॥২৪| 

আবাব কোন প্রকাঁবে আপনাব ধন্মলোৌপও কবিতে ইচ্ছা কৰি না; অথচ 
আঁমাব অভীষ্ট সম্পীদনও আঁপনাঁৰ কবিতে হইবে” ॥২৫॥ 

অগন্ত্য বলিলেন_হুন্দবি! তোমাৰ বুদ্ধি যদি এই কামনাই ্থব কবিয়া 
থাকে, তবে আমি ধন আহবণ কবিবাৰ জন চলিলাম; তুমি এইখানে 
থাকিয়াই অভীষ্ট গৃহকার্ধ্য কবিতে থাক” ॥২৬। 
বিল ৯২৮-০৯৮০৪ 

* **সপ্তনবতিতমঃ-" বা ব কা পি, *..পঞ্চনবতিতমঃ __নি। 



দ্যশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
হি তি 

লোমশ উবাচ। 

ততো! জগাম কৌরব্য! সোহগক্ত্যো ভিক্ষিতুং বন্ধ । 
শ্রিতর্ব্বাণং মহীপালং যং বেদাভ্যধিকং নৃপৈঃ ॥১। 
স বিদিত্বা তু নৃপতিঃ কুভ্তযোনিমুপাগতম্। 

বিষয়ান্তে সহামাত্যঃ প্রত্যগৃহ্থা হুসত্কৃতম্ ॥২1 
অস্ৈ চার্ধ্যং যথান্তাঁরমানীয় পৃথিবীপতিঃ 
প্রাঞ্জলিঃ গ্রণতে ভূত্বা পপ্রচ্ছাগমনেহধিতাঁম্ ॥৩॥ 

অগস্ত্য উবাচ। 
বিভ্তাধিনমনুপ্রাপ্তং বিদ্ধি মাং পৃথিবীপতে !। 
যথাশজ্ঞযবিহিংস্তান্ান্ সংবিভাগং প্রয়চ্ছ মে ॥৪॥ 

ভাবতকৌমুদী 
ততইতি। হেকৌবব্য।! ততঃ সোহগন্তাঃ, বন্ধ ধনম্, ভিন্গিতুং যাঁচিতুম্। শরতর্বাণং নাঁম 

মহীপালং জগাম , ষং শ্রুতর্বাণমূ, নৃপৈঃ বাজান্তবেত্যঃ অভ্যধিকম্ অধিকধনম্, ব্দে বেততি ম্ম। 

শ্রুত| বিখ্যাতা৷ অর্ধন্তঃ অশ্থা যন্ত স শ্রুতর্ধা, পৃষোদবাদিতাদক।বলোপঃ 1১ 
সইতি। কুভ্তযোনিমগঞ্তম্। বিষ্যান্তে স্ববাজ্যপ্রান্তে, সুদত্কতমত্যাদৃতম্ |২। 

অস্মা ইতি। আগমনে অরথিতাং প্রযোঁজনবন্তৎ প্রযোজনমিত্যর্থঃ, পর্রচ্ছ ॥ 
বিভ্বেতি। বিভ্তীধধিনং ধনার্িনম্। অন্তাঁন্ অবিহিংস্ত অপীভযিত্বা অন্েষাং পীভা যথা ন 

স্তাতিথেত্যর্থ, সংবিভজ্যত ইতি সংবিভাগো যাঁচকেভ্যো বিভক্কোহ্্থন্তম্ ॥81 

লোমশ বলিলেন-_-“কুকনন্দন! তাহাৰ পব অগন্ত্য ধন প্রীর্থনা করিবাঁব 

জন্য শ্রুতব্বাবাজাৰ নিকট গেলেন , ধাহাঁকে তিনি অন্যান্ত বাঁজা হইতে অধিক ধনী 
বলিয়া জানিতেন ॥১॥ 

অগন্ত্যমুনি আঁপন বাজ্যসীমান্তে আপিয়াছেন জানিয়া শ্রন্তর্র্বারাজা মন্ত্রীদের 
সহিত যাইয়া বিশেষ আদব করিয়া অগস্ত্যকে আনয়ন কবিলেন ॥২॥ 

এবং তিনি অগস্ত্যকে যথাঁনিয়মে অর্ধ্যদাঁন কবিঘা, কৃতাগ্জলি ও অবন্ত হইয়া, 
তাহাৰ আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা কবিলেন ॥৩| 

অগন্ত্য বলিলেন_-“রাঁজা! আপনি অবগত হউন যে, আমি ধনার্থী হইঘা 

(৩). প্রার্চলিঃ প্রয়তো ভূত্বা--বা ব কা নি। 



৮৭৬ মহাভারতে বশ- 

লোমশ উবাচ | 
তত আয়ব্যয়ৌ পুণোঁ তট্মৈ রাজ! ন্াবেদয়ৎ | 
অতো বিদ্বনপাদতস্ বদত্র বন্থ মন্যসে ॥৫॥ 
তত আয়ব্যযৌ দৃ্ট। সমৌ সমমতিদ্িজঃ | 
সর্ববথ! প্রাণিনাং গীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥৬॥ 

স শ্ুতর্ববাণমাদায় ব্রপশ্বমগমভতঃ | 

সচতোৌ বিষয়স্তান্তে প্রত্যগৃহ্বাদ্ধথাবিধি ॥৭॥ 
তয়োবর্ধ্যঞ্চ পাগ্ঞ্চ ব্রশ্বঃ প্রত্যবেদয়ণড | 
অনুজ্ঞাপ্য পপ্রচ্ছ প্রয়োজনমুপক্রমে 1৮ 

_ ভারতকৌমুদী 
ততইতি। পুণোপর্ধ্যাণ্তো । উপাদৎ্ গৃহাণ, বন্ছ উদ্বৃততং ধনম্ 1৫ 
তত ইতি। সমমতিঃ সর্ধপ্রাণিযু সমানবুদ্ধিঃ ৷ উপাদানাদাত্মনা ধনগ্রহণাঁৎ 1৬ 
স ইতি। শ্রুতর্বণ আদানন্ত প্রার্থনাগৌববজ্ঞাপনেন ধনগ্রহণাবশ্তভাবা্ঘম্। পবভ্রাপ্যেবম। 

্রপ্নৎ জযমূলম্ো যস্ত তং ব্রন নাম নৃপম্। পূর্ববব্দকাঁবলোপঃ ॥৭| 
তযোবিতি। অঙ্গজ্ঞাপ্য স্বভবনগমনাঙ্থমতিং কাবিধিত্বা, উপক্রমে আঁগমনে ॥৮| 

ভারতভাবদীপঃ 
তত ইতি। যং বেদ বেত্তি॥১| বিষযান্তে দেশসীমাঁন্তে ২ আগমনে নিমিত্তভূতা- 

মথিতাং কিমিচ্ছন্নাগতোহসীতি প্রচ্ছেত্যর্থঃ ॥৩--৫॥ উপাদানাৎ ধনগ্রহ্ণাৎ ।৬ _-:৭॥ .উপ- 

আসিষাছি; সুতবাং অন্তেব যাহাতে কষ্ট না হয়, এমনভাবে শক্তি অনুসারে 
আমাকে ধন দান ককন” ॥8॥ 

লোমশ বলিলেন-_-“তৎপবে রাজা তাহাকে বলিলেন যে, আঁমাঁর আয় ও ব্যয় 
সমান; অতএব এখানে ধন উদ্ব্ত হয় বলিঘা যদি মনে কবেন, তবে গ্রহণ কবিতে 
পাবেন” ॥৫॥ 

তাহাব পব সর্বত্র সমভ্ঞানী অগস্ত্য শরতধবাবাজাব আয় ও ব্যয গমান দেখিয়! 
তাহা হুইতে গ্রহণ করিলে অন্ত প্রাণীদেব সর্ববপ্রকাবেই কষ্ট হইবে বলিয়! মনে 
কবিলেন ॥৬| 

তদনস্তব অগস্ত্য শ্রস্ত্বারাজাকে লইয়া ব্রপশ্ববাজাব নিকট গেলেন ; তখন 
্রপশ্ববাঁজাও আপন বাজ্যসীমান্তে যাইয়া যথাবিধানে তীহাদিগকে গ্রহণ 
কবিলেন ॥৭॥ 

এবং তিনি অগস্তযযুনি ও শ্রুভ্র্বাবাজাকে অর্ধ্য নিবেদন কবিলেন, পবে 
আপন ভবনে যাইবাঁব অনুমতি কবাইয়া তাহাদের আগমনে প্রয়োজন জিজ্ঞাসা 

_ কবিলেন |৮॥ 



পর্ববণি দ্যশীতিতমৌ হ্ধ্যায়ঃ ৮৭৭- 

অগস্ত্য উবাচ | 

বিত্তকামাবিহ প্রান্ত বিদ্বযাবাং পৃথিবীপতে !। 
বথাশক্ত্যবিহিংস্তান্যান্ সংবিভাগ্ং প্রয়চ্ছ নৌ ॥৯॥ 

লোমশ উবাচ। 
তত আয়ব্যয়ৌ। পুণোঁ তাভ্যাং রাজা ন্যবেদয়, | 
অতো৷ জ্ঞাত্বা তু গুন্ীতং যদত্র ব্যতিরিচ্যতে ॥১০॥ 
তত আয়ব্যয়ৌ দুষ্ট সমৌ সমমতিদ্বিজঃ | 
সর্বথা প্রাণিনাঁং গীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥১১॥ 

পৌরুকুত্সং ততো জগু্ত্রদন্্যং মহাধনম্। 
অগস্তযশ্চ শ্রুতর্ববা চ ত্রধশ্বশ্চ মহীপতিঃ ॥১২॥ 
্রসদন্থ্যশ্চ তান্ দৃষ্ট। প্রত্যগৃহ্থাদ্যথাবিধি । 
অভিগম্য মহারাজ ! বিষয়ান্তে মহামনাঃ ॥১৩| 
আর্চয়িত্বা যথান্যায়মিক্ষবাকুরাজসতমঃ | 
লহ্কাজ্ঞাংশত ততাশপচ্চ্ড প্রাযাজনমপাকাম 0১৪) 

।২৩৬ সা স্ু। 

বিভ্তেতি। বিভ্তকাম ধনার্থিনৌঁ, গ্রান্তো আগতো। নৌ আবাভ্যাম্ ॥৯| 
তত ইতি। বাজ ব্রধশ্বঃ। গৃহীতং যুবাম্। ব্যতিরিচ্যতে উদ্ব-ত্তং ভবতি ॥১০] 

তত ইতি। প্রা ব্যাখ্যাতমিদম্ 1১১ 
পৌঁব্িতি। পৌরুকুত্সং পূরুকুত্সাপত্যম্। ত্রসা ভীতা দত্যবো যন্মাভং নাম ॥১২] 
ত্রসেতি। বিষধান্তে হ্বরাজ্যসীমান্তে 1১৩] 

অগস্ত্য বলিলেন-_“রাজা! আপনি অবগত হউন যে, আমরা ধনার্থী হইয়া 
এখানে আসিয়াছি ; অতএব যাহাতে অন্যের কষ্ট না হয়, এমন ভাবে শক্তি 
অনুসাবে আমাদিগকে ধন দান ককন” ॥৯।॥ 

লোমশ বলিলেন-__“তাহাব পর ব্রশ্নশ্বরাঁজা তাহাদিগকে জানাইলেন যে, আমাব 
আয় ও ব্যয় সমান ; সুতরাং আপনারা জানিয়া-__যাহা উদ্বত্ত থাকে, তাহা গ্রহণ 
ককন” ॥১৩॥ 

তদনভ্তব সর্ধ্বত্র সমজ্ঞানী অগন্ত্য তাহাবও আয়-ব্যয় সমান দেখিয়া, তাহা হইতে 

গ্রহণ করিলে, প্রাণিগণেব সর্ধ্ব প্রকাবেই কষ্ট হইবে মনে করিলেন ॥১১| 

তখন অগস্ত্যমুনি এবং শ্রঁতরর্বা ও ত্রশশ্ববাজা সে স্থান হইতে পৃককুৎসবংশীয় 
মহাঁধনী ত্রসদস্থ্যরাজার নিকট গমন করিলেন ॥১২॥ 

মহাবাজ! মহামন! ত্রসদন্থ্ুরাজাও আপন বাজ্যসীমান্তে বহিয়া, তাহাদিগকে 
দেখিষা। য্থাবিধানে গ্রহণ করিলেন ॥১৩। 



৮৭৮ মহাভারতে বিন: 

অগস্ত্য উবাচ । 
বিত্তকাষানিহ প্রাপ্তান্ বিদ্ধি নঃ পৃথিবীপতে 1| 
যথাশক্ঞ্যবিহিংস্তান্যান্ সংবিভাগং প্রয়চ্ছ নঃ ॥১৫॥ 

লোমশ উবাঁচ। 
তত আয়ব্যযৌ পুণোর্ঁ তেষাং রাজা! ন্যাবেদয়ু। 
এতজ জ্ঞাত্বা হ্থযপাদদ্ধং ষদত্র ব্যতিরিচ্যতে ॥১৬॥ 
তত আয়ব্যযৌ দৃষ্ট1 সমৌ সমমতিদ্বিজঃ | 
সব্্থা প্রাণিনাং গীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥১৭॥ 

ততঃ সর্বেবে সমেত্যাথ তে নৃপান্তং মহামুনিমূ । 
ইদমুচুর্মহারাজ । সমবেক্ষ্য পবস্পবম্ ॥১৮॥ 
অয়ং বৈ দানবো! ব্রহ্মনিন্থলে বন্থমান্ ভুবি | 
তমভিত্রম্য সর্বেবহ্য বয়থণর্ধামহে বন্থ ॥৯৯॥ 

ভাঁরতকৌুদী 
অর্চযিত্বেতি। ইক্ষ্াকুবাজেষু ইক্ষকুবংশীযবৃপতিযু সত্তমঃ শ্রেষ্ঠতমঃ |১৪| 

বিত্তেতি। প্রীপ্তান্ আগতান্, বিদ্ধি জানীহি, নঃ অল্মন্। নঃ অন্মভ্যম্1১৫। 

তত ইতি। বাঁজা ত্রসদস্থাঃ। উপাদদ্ধং গৃরীত। ব্যতিবিচ্যতে উদ্র্ভতে 1১৬] 

তত ইতি। প্রাগব্যাখ্যাতমিদ্ম্ ॥১৭। 

তত ইতি। সমেত্য মিলিত্বা, তে বৃপ।ঃ শ্রুতর্ব-ব্ররশ্ব-ত্রসদস্যবঃ ॥১৮। " 

অযমিতি। বন্থ্মান্ ধনী । অভিক্রম্য গত্বা। বন্থ ধন্ম্ ॥১৯॥ 
৬৫১ ৯৯৯৯-৯ 

তৎপবে ইক্ষাকুবংশীয়বাজশ্রেষ্ঠ ত্রসদন্থ্যু য্থানিয়মে সকলের পুজা কবিয়া 

তঁহাঁদেব আগমনেব কাব্ণ জিজ্ঞাসা কবিলেন ॥১৪॥ 

অগন্ত্য বলিলেন-_-“বাজা! আপনি অবগত হউন যে, আমর! এখানে ধনপ্রার্থী 
হইয্বা আসিয়াছি ; অতএব অন্যেব কষ্ট না হয়, এমন ভাবে শক্তি অনুসারে 

আমাদিগকে ধন দান ককন” ॥১৫॥ 
লোমশ বলিলেন-_“তাহাঁৰ পব ত্রসদন্থুরাজা তাঁহাদের নিকট জানাইলেন 

যে, আমাৰ আয়-ব্যয় সমান; ইহা জানিয়াও যাহা উদ্ধত্ত দেখেন, তাহ। গ্রহণ 
ককন” ॥১৬॥ 

তদনভ্তব সর্বত্র সমজ্ঞানী অগস্ত্য তাহাঁবও আয়-ব্যর সমান দেখিয়া, ধন গ্রহণ 

কবিলে অন্যান্য প্রাণীব সর্ববপ্রকাঁরেই কষ্ট হইবে বলিয়। মনে করিলেন ॥১৭॥ 
মহারাজ! তাহার পব সেই বাজাবা সকলে মিলিত হইয়া, পরস্পর পর্ধ্যা- 

লোচনা কবিয়া মহবি অগন্তযকে এই কথা বলিলেন- 1১৮ 



পর্ববণি ্রযশীতিতমোহধ্যায়ঃ | ৮৭৯ 

লোমশ উবাচ। ণ* 
তোঁং তদাসীদ্রচিতমিন্থলস্তৈব ভিক্ষণম। 
ততন্ডে সহিতা৷ বাজন্লিহুলং সমুপীড্রবন্ ॥২০॥ 

ইতি শ্ীমহাভারতে শতসাহজ্য্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্ধণি 

তীর্থযাত্রায়াম্ অগস্ত্োপাখ্যানে দ্বযশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ 
শশী 2%০- 

ত্র্যশীতিতমোহ্ধ্যায়ই | 
শা 

লোমশ উবাচ। 

ইন্ছলস্তান্ বিদিত্বা তু মহিসহিতান্ নৃপাঁন্। 
উপস্থিতান্ সহামাত্যো বিষয়ান্তেহভ্যপুজয়ৎ ॥১॥ 

ভার্তকৌমুদী 
তেযাঁমিতি। রুচিতং সম্মত্, ধনিত্বেন জ্ঞাতত্বাদিতি ভাবঃ। সমুপাত্রবন্ অগচ্ছন্1২০। 

ইতি মহামহোঁপাধ্যাঘ-ভাঁবতী চার্্য-মহাঁকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্্যবিবচিতাযাং 
মহাঁভাবতটাকাঁধাং ভাবতকৌমুদরীসমাখ্যাষাঁং বনপর্ববণি তীর্ঘযাত্রাষাং দ্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০া 

৯১ 

ইল ইতি। অমাত্যৈঃ সহেতি সহাঁমাত্যঃ, বিষধান্তে শ্ববাজ্যলীমান্তে 1১ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
ক্রমে আগমনে ॥৮| নৌ আঁবাভ্যাম্ ॥৯--১৮। ব্হ্মান্ ধনবান্ ১৯ অধ্যাঁধতাৎপর্ধ্যম্-_. 
্রাঙ্গণেনাপি হিংসাপূর্ববকং ভিক্ষা ন কর্তব্যেতি ॥২০॥ 

ইতি শ্রীমহাঁতাবতে বনপর্ববণি নৈলক্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে দ্বযাশীতিতমোহধ্যাধঃ 1৮২। 
“মৃহধি ! এই ইন্বলদানব জগতের মধ্যেই ধনী; অতএব আজ আমবা সকলে 

উহাঁব নিকট যাইয়া ধন প্রার্থনা করি” ॥১৯॥ 

লোমশ বলিলেন-_-“রাজা ! তখন তাহাদের ইন্থলের নিকট প্রার্থনা করাই 
সর্ববসন্মত হইল; তাই তাহাবা মিলিত হইয়া! ইন্ধলেব নিকটই গেলেন” ॥২০] 

লোমশ বলিলেন-_-“রাঁজারা মহধি অগস্ত্যেব সহিত আপন রাজ্যে সীমান্তে 
উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা জানিয়া ইন্থল মন্ত্রিবর্গেব সহিত যাঁইয়া তীহাদেব সন্মান 
কবিল ॥১1 

৯ বৈশল্পারন উবাচপি। ০ তথা আসীছচিতদুবার কানি। হজ 
নবতিতমঃ"'”--বাবকা পি, “” ষ্নবতিতমঃ-..._নি। (১)-+ বিষধান্তে হপুজযত্_বা ব 
কানি। 



৮৮৩ মহাভারতে ব্ন- 

তেষাং ততোহস্থুরশ্রেষ্টস্বাতিথ্যমকবোত্তদা | 
হুসংস্কৃতেন কৌবব্য ! ভ্রাত্রা বাতাপিনা তদা ॥২॥ 
ততো রাজর্ধয়ঃ সর্বে্ বিষগ্রা গতচেতপঃ | 

বাতাপিং সংস্কৃতং দৃষ্ট। মেবভূতং মহান্থ্রম্ ॥৩| 
অথাব্রবীদগন্তযস্তান্ রাজর্ানৃষিসতমঃ | 
বিষাদো বো ন কর্তৃব্যো হুহং ভোক্ষ্যে মহান্রম্ ॥৪1 
ূর্ধ্যাসনমথাঁসাদ্য নিষসাদ মহানৃষিঃ | 
তং পর্য্যবেশয়দরৈত্য ইন্থলঃ প্রহ্সন্নিব ॥৫॥ 
অগস্ত্য এব কুৎসন্ত বাতাপিং বুভুজে ততঃ | 

ভুক্ত্যবত্যস্থবে। হ্বানিমকবোৌত্তস্ত চেন্বলঃ ॥৬॥ 

ততো বায়ুঃ প্রাহুরভূদধস্তস্ত মহাত্বনঃ | 

শব্দেন মহত! তাত ! গর্জনিব মহাঘনঃ ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
তেষাঁমিতি। অস্থ্বশ্রেষ্ঠ ইন্ছলঃ। স্থসংস্কৃতেন ছিত্বা পকেন 1২1 

তত ইতি। বিষণ্ন গতচেতসম্ভিরো হিতকর্তব্যবুদ্ধয়শ্চাভবন্। সংস্কৃতং প্কম্ ॥৩| 

অথেতি। বোধুস্মাকম্। অহং হি অহমেব। অতো যুক্সাকমনিষ্টাশঙকা নাস্তি 081 
ূর্যযেতি। ধুর্্যাননং প্রধানপীঠম্। নিষসাদ ভোক্ুমুপবিবেশ ॥থ। 
অগস্ত্য ইতি কৃত্সং সর্ববমূ। হ্বানমাহ্বানম্, তন্ত বাঁতাপেঃ 1৬| 

কুকনন্দন ! তাহা পৰ তখনই ইহ্বল, ভ্রাতা বাতাপিকে ছেদন ও বন্ধন করিয়া 

তখনই তাহাঁদেব অতিথিসৎকাঁৰ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥২॥ 

তদনন্তব মহাস্ুর বাতাপি মেষ হইল এবং তাহাঁকে ছেদন ও রন্ধন কবিল, ইহা 
দেখিয়া রাজধিবা সকলেই বিষগ্র ও কর্তব্যজ্ঞানহীন হইলেন ॥৩॥ 

তৎপবে মহবি অগস্ত্য সেই বাজধিগণকে বলিলেন-_-“আ'পনার বিষণ্ন হইবেন 

না; আমিই মহান্ুবকে ভক্ষণ কৰিব” 8॥ 

তাহার পর মহবি বাইয়। প্রধান আসনে উপরবেশন করিলেন ; খন ইন্থলদৈত্য 
হানিতে হাসিতেই যেন তাহাকে পবিবেশন কবিল ॥£॥ 

তদনন্তর অগস্ত্যই বাতাপির সমস্ত মাংস ভোজন করিলেন; তিনি ভোজন 

কবিলে, ইন্থল. (পূর্ব্বব স্ায়ই) বাতাপিকে আহ্বান করিল ॥৬া 
বন! তাহার পব মহাম্ঘগর্জনেব ন্যায় একটা বাধু মহাশব্দে মহাত্মা 

£অগস্ত্যের অধোদেশ দিয়া নির্গত হইয। গেল ॥৭| 

(৭)*"-গল্জন্নিব যথা ঘনঃ--বা বকা নি। 
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বাতাপে ! নিক্রমন্থেতি পুনঃ পুনরুবাচ হ। 
তং প্রহস্াব্রবীদরাজন্নগন্ত্ো৷ মুনিসভভমঃ ॥৮॥ 

কুতো নিক্রমিতৃং শক্তো ময়া জীর্নস্ত সোহন্থরঃ 

ইন্ধলস্ত বিষগ্লোহভূদ্দৃষ্ট। জীর্ণৎ মহান্থ্রম্ ॥৯| 
প্রাঞ্জলিশ্চ সহামাত্যৈরিদং বচনমব্রবীৎ। 
কিমর্থমুপযাতাঃ স্থ ব্রত কিং করবাঁণি বঃ ॥৯০।॥ 

প্রত্যুবাঁচ ততোহগস্তযঃ প্রহসনিন্থলং তদ। 1 
ঈশং হান্ুব । বিদ্বস্তাং বয়ং সর্ব ধনেশ্বরম্ ॥১১॥ 

এতে চ নাঁতিধনিনো ধনার্থস্চ মহান্ মম | 
যথাশক্ত্যবিহিংস্থান্যান্ সংবিভাগং প্রধচ্ছ নঃ ॥১২। , 

ততোহভিবাছ্য তমৃিমিন্থলে। বাঁক্যমত্রবীৎ | 

দিৎসিতং ঘদি বেসি ত্বং ততো দাস্তামি তে বন ॥১৩| 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। তন্য অগন্ত্যন্ত। অত্র গজ্ঘন্মেবৌপমীন্মূ মহীঘনো মৃহামেঘঃ ॥৭1 

বাঁতাপ ইতি। উবাচ, ইন্ছল এবেতি শেষঃ। তমি্বলম্1৮| 

কুত ইতি। মহান্থুবং বাঁতাঁপিং জীর্ণং দৃষ্ট! অনাগমনাদবগম্য 1৭1 

প্রেতি। অব্রবীৎ্, ইন্ধল ইতি শেষঃ। উপযাঁতা আগতাঃ স্থ যুষ্ ॥১০ 
গ্রতীতি। ইঈশং দানে সমর্থম। ধনেশ্ববং মহাঁধনিনমূ্ 1১১॥ 
এত ইতি। এতে চ বাজানঃ 1 ধনার্থঃ ধনস্ত প্রযোজনম্ ॥১২। 
তত ইতি। দিৎপিতং যুদ্সভ্যং মযা দাতুষিষ্টম। বন্থ ধনম্। মুনের্ধোগবলপরীক্ষার্থ- 

_. বাতাপি! নির্গত হও” এইভাবে ইন্বল বাব বাব ডাকিল। রাজা! তখন 
মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য হাস্ত কৰিয়া! তাহাকে বলিলেন-_1৮ 

“বাতাপি কি কবিষা নির্গত হইবে ; আঁমি তাঁহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিরাছি 1” 

বাতাপি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে জানিয়! ইন্বল বিষপ্্ হইল ৯ 
এবং মন্ত্রিগণেব সহিত কৃতীঞ্জলি হইয়৷ এই কথা বলিল --“আপনাবা কিজন্ত 

আঁসিয়াছেন-_ বলুন, আমি আপনাদের কি করিব” ॥১০1 
তাহাব পব অগস্ত্য তখন হাস্ত কবিয়া ইন্বলকে কহিলেন__“অন্ুব! আমরা 

সকলেই জানি যে, তুমি মহাধনী এবং দন করিতে সমর্থ ॥১১॥ 
এ বাঁজারা অধিক ধনী নহেন, অথচ আমাব গুকতর ধনের প্রয়োজন ; অভএব 

অন্তেব যাহাতে কষ্ট না হয়, এমনভাবে শক্তি অন্ুদারে আমাদিগকে ধনদান 
কর ॥১২॥ 

বন-১১১ ৮) 



৮৮২, মহাভারতে ব্ন- 

অগস্ভ্য উবচি | 

গবাং দশ সহজ্রাণি রাজ্ঞামেকৈকশোহস্তরর ! | 
তাবদেব স্বর্ণন্য দিওসিতং তে মহানুর ! ॥১৪॥ 

মহাং ততো বৈ দ্বিগুণং রথশ্চৈব হিরপুক্ন | 
মনোজবৌ বাজিনৌ চ দিসিতং তে যহাস্থুর ! ॥১৫॥ 
জিজ্ঞান্ততাং রথঃ সচ্যো ব্যক্ত এষ হিরগ্ময়ঃ । 

জিজ্ঞান্তমানঃ স বথঃ কৌন্তেয়াসীদ্ধিবগ্ময়ঃ ॥১৬ 
ততঃ প্রব্যথিতো দৈত্যো দদাবভ্যধিকং বস্তু | 
বিবাবশ্চ স্থরাবশ্চ তন্মিন্ ঘুক্তৌ বথে হয়ৌ ॥১৭॥ 

ভাবিতকৌমুদী 
মিদমভিহিতম্, অন্যথা ঘগ্যপাঁজ্রে দানং স্তাঁষ। বাঁতাপেকজীর্ঘতাঁকবণত্ত শ্বভাবতোহপি স্াঞ্চ 
জঠরাগ্রের্বৈচিত্যাদিতি ভাঁবঃ 1১৩1 

গবামিতি। কুব্্ণস্ত প্পঞ্চকৃষ্চলকো! মাঁষন্তে স্ুবর্ণভ্ত যোডশ” ইতি মনুপবিভাধিতন্ত দ্ণমদ্রা 

বিশেষস্ঠ, তাঁবদেৰ দশসহত্রসংখ্যানমেব, দিৎসিতং দাতুষিষ্টম্ 1১৪| 

মহমিতি | হিবগাযঃ স্বর্ণমযঃ | মনস ইৰ জবো! বেগে! যয়োন্ভো বাজিনাবর্থো । তে ত্যা, 
দিৎসিতম্ এতৎ সর্ব দ্বাতুমিষ্টম্ ॥১৫। 

জিজ্ঞাম্ততামিতি | জিজ্ঞান্ততাঁং জ্ঞাতুমিত্যত|ং পবীক্ষ্যতামিত্যর্থঃ 1১৬] 
তত ইতি। প্রব্যথিতঃ, অগস্ত্যস্ত পরীক্ষণাঁদিতি ভাঁবঃ। অভ্যধিকম্ উক্তদ্িগ্রণাদপ্যতি- 

বিক্তমূ, বন ধনম্। বিবাবশ্চ স্থবাবশ্চ নাম, হযাব্থৌ 1১৭ 

তাহার পব ইন্থল অগন্তযকে অভিবাদন কবিয়া এই কথা৷ বলিল--“আঁমি বাহ! 

দিতে ইচ্ছা কবিয়াছি, তাহা বদি আঁপনি জানির! থাকেন, তবেই আমি আপনাকে 

ধন দান করিব” ॥১৩॥ 

অগন্ত্য বলিলেন-__“অন্থব ! তুমি এই বাঁজাদেব এক এক জনকে দশ হাজার 
করিয়া গক এবং দশ হাঁজাব কবিয়া মোহর দিতে ইচ্ছা কবিবাছ ॥১৪॥ 

এবং তাহা! অপেক্ষা দ্বিগুণ গক, দ্বিগুণ ধন, একখানি ব্বর্ণময় বথ ও মনের ন্যায় 

বেগবান ছুইটী অশ্ব--এই সকল বন্তু আমাকে দিতে ইচ্ছা কবিয়াছ ॥১৫॥ 

তুমি সগ্ই পবীক্ষা কবিয়া দেখ_এই বথখানি স্পষ্টতই ন্বর্ণময়। কুস্তীনন্দন ! 
তখন ইন্বল পবীক্ষায প্রবৃদ্ত হইবামাত্র সে বথখানি ব্র্ণমর হইয়া গেল ॥১৬॥ 

তাহাৰ পবৰ ইন্বল অত্যন্ত হুঃখিত হইয়া উক্ত অপেক্ষাও অধিক ধন দাঁন কবিল 
এবং “বিবাব ও “ুবাব+নামে ছুইটী অশ্ব সেই বথে সংযুক্ত করিল ॥১৭॥ 
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উহতুত্তৌ বদৃন্তাণ্ তান্তগস্তাশ্রমং প্রতি | 
সর্ববান্ রাজ্ঞঃ সহাগন্তযান্ নিমেধার্দিব ভাবত ! ॥১৮॥ 

অগস্ত্যেনাভ্যনুজ্ঞাতা জগ্মু বাজর্য়স্তদা ৷ 

কৃতবাংশ্চ মুনিঃ সর্ববং লোপামুদ্রাচিকীধিতম্ ॥১৯| 
লোপামুন্রোবাচ | 

কৃতবানসি তত সর্ববং ভগবন্! মম কাডিকতমূ। 

উৎপাদয় সকুম্মহমপত্যং বীর্য্যবন্তবমূ ॥২০॥ 

অগস্ত্য উবাচ। 

তৃষ্টোহহমস্মি কল্যাণি ! তব বৃত্তেন শোভনে !। 
নিচারণামপত্যে তু তব বক্ষ্যামি তাং শুখু ॥২১॥ 
মহজং তেহস্ত পুত্রাণাং শতং বা দশসন্মিতম্ ৷ 
দশ বা শততুল্যাঃ স্যুরেকো বাপি সহজ্রজিৎ, ॥২২॥ 

ভার 

উহতুবিতি। তো হযোঁ, বন্থনি ধনানি। অগস্ত্েন মহেতি সহাগস্তযান্তান্ ॥১৮| 
অগন্তেনেতি। লোপামুদ্রয। চিকীধিতং কর্ত,মিষ্টং শয্য।ভূষণাদিকম্ ॥১৪| 

কুতবাঁনিতি। সকদেকবাবমিতি বীধ্যবন্তবত্ববিষয়ে, মাং মম্ ॥২০1 

তুষ্ট ইতি। বৃত্তেন চবিক্রেণ | বিচাঁবণাং বিচাবমূ, অপত্যে সন্তানবিষষে |২১| 
সহম্রমিতি। দশসশ্মিতং দশোত্তমপুত্রতুল্যম্। সহশ্রজিৎ সর্ববথে|ৎকর্ষেণ |২২॥ 

ভবতনন্দন ! তাহার পর সেই অশ্ব দুইটা অগস্ত্যেব সহিত সমস্ত রাঁজাকে এবং 

সেই ধনগুলিকে সত্বব নিমেষের মধ্যেই যেন অগস্ত্যেব আশ্রমে বহন কবিয়া লই 

গেল ॥১৮॥ 

তখন অগস্ত্যেব অনুমতিক্রমে বাজার! চলিয়া গেলেন ; অগস্ত্যও লোপামুদ্রাব 

অভীষ্ট সমস্ত বস্ত সম্পাদন কবিলেন ॥১৯॥ 

লোপামুদ্রা বলিলেন__“ভগবন্! আঁপনি আমাৰ অভীষ্ট স”স্তই সম্পাদন 
করিষাছেন, এখন আমাৰ গর্ভে একবাঁব বিশেষ শক্তিণালী সন্তান উৎপাদন 
করুন” ॥২০।॥ 

অগন্ত্য বলিলেন__“কল্যাণি ! শোৌঁভনে ! তোমাৰ চবিত্রে আমি সন্তুষ্ট 
হইযাছি; এখন তোমাৰ সন্তানেব বিষষে একটা বিবেচনাব কথা বলিব, তাহা তুমি 
শ্রবণ কর॥২১। 

তোমাৰ এক হাঁজাব পুত্র হইবে, না__দর্শটী উৎকৃষ্ট পুত্রের তুল্য এক- 
(১৮) উহতুঃ নম বন্থনাশ্ড ভাবগ্ত্যাশ্রমং প্রতি__বাঁ ব কা। 



৮৮৪ মহাভাবতে বন- 

লোপাঘুদ্রোবাচ । 

সহত্রসন্মিতঃ পুত্র একোহপ্যস্ত তপোধন !। 
একো! হি বহুভিঃ শ্রেযান্ বিদ্বান্ সাধুরদাধুভিঃ ॥২৩।॥ 

স তথেতি গ্রতিজ্ঞায় তরা সমগমন্দুনিঃ | 

সমবে সমশীলিন্য। শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্দধানরা ॥২৪॥ 

তত 'আধার গর্ভং তমগধদ্বনমেব সঃ । 
তল্মিন্ বনগতে গর্ভো বৰৃধে সপ্ত শারদান্ ॥২৫॥ 

সপ্তমেহব্দে গতে চাপি প্রাচ্যবণ স মহাকবিঃ | 

ভ্বলমিব প্রভাবেন দৃঢ়নত্যর্নাম ভাবত ! ॥২৬॥ 
দাঙ্গোপনিব্দান্ বেদান্ জপলিব মহাতপাঃ | 

তন্ত পুত্রোহভবদৃষেঃ ম ডা মিহির? ॥২৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
সহন্রেতি | হি ঘন্মাৎ, একঃ পুত্রঃঃ বুভিরসাধুভিঃ বহুভ্যঃ অসাধুভ্যঃ 1২৩] 
সইতি | সমগমৎ বর্গমং কৃতবান্। শ্রদ্ধাবান্ সৎপুত্রোৎ্পত্ডে! বিশ্বাসবান্ ॥২৪] 
তত ইতি। এবদো বৎসনা! এব শারদাস্তান্, «শরদন্্রী বন্সবেহপ্যুতৌ” ইতি মেদিনী ॥২৫| 
সপ্তম ইতি। প্রাচ্যব নিবরগচ্ছ্, মহাকবির্ভাবিনি কালে ॥২৬ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
ইন্ছল ইতি 1১--১২ দিখপিতং মরা যুগ্মভ্যং দাতুষিষ্টন, এতেন পবচিতাভিজ্ঞত্মগ্ত্যন্ 

পবীন্দিতঘ্ ॥১৩-_-২১| দশনম্মিতং দশশতনম্মিতম্ |২২--২৩॥ লমভবৎ সঙ্গম চকার 1২৪1 দু হিজাব লি 
ত পুত্র হইবে, কিংবা শতপুত্রেব তুল্য দশটা পুত্র হইবে, অথবা সহস্র পুত্রবিজয়ী 
টি পুত্র হইবে %” ॥২২। 

লোপামুদ্রা বলিলেন-_“তপোঁধন ! সহস্র পুত্রেব তুল্য একটামাত্র পুত্রই আমাব 
হউক ' কারণ বনু মূর্খ পুত্র অপেক্ষা একটীমাত্রও বিদ্বান্ পুত্র শ্রেষ্ঠ” ॥২৩। 

“তাহাই হইবে” এই কথা বলিরা অগস্ত্যমুনি বিশ্বানী হইয়া বিশ্বাসশীলা ও 
ভুল্যত্বভাব! লোপামুদ্রাব সহিত ব্থাসমরে সঙ্গম করিলেন ॥২৪1 

এইভাবে অগত্ত্য লোপামুন্রার গর্ভাধান কবির! বনেই চলিরা গেলেন; তিনি 
বনে চলিয়া গেলে সেই গর্ভটী নাত বদর পধ্যন্ত বৃদ্ধি পাইল ॥২৫॥ 

ভবতনন্দন ! সাত বসব অতীত হইলে, নেই গর্ভটী নির্গত হইল এবং আপন 
তেজে যেন জিতে লাগিল ; পরে তাহাব নাঁম হইরাছিল--দৃঢন্্যু” এবং ভবিস্তে 
দে মহাকবি হইন্াছিল ॥২৬॥ 

(২৪)-*"সমভবসুণিঃ- বা ব কা পি। 
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বাল এব স তেজস্বী পিতুস্তস্ত নিবেশনে । 

ইঞ্ানাং ভারমাঁজহে ইধ্মবাহজ্ততোহভবৎ ॥২৮॥ 
তথা যুক্তত্ত তং দৃষ্ট। মুমুদে স ঘুনিশুদা । 

এবং স জনয়ামাম ভারতাপত্যমুত্তমম্ ॥২৯॥ 

লেভিরে পিতরশ্চাস্ত লোকান্ রাজন; যথেপ্দিতান্। 

অত উদ্ধাময়ং খ্যাতত্তবগন্ত্স্তা শ্রমে ভূৰি ॥৩০॥ 

প্রাহ্নাদিবেবং বাতাপিবগন্তেনোপশামিতঃ 

তস্তায়মাশ্রমো রাজন! রমণীয়েগু“ণৈষুতঃ 1৩১| 
এঘা ভাগীরথী পুণ্য দেবগন্ববর্বসেবিত| 
বাতেরিতা পতাকেব বিবাজতি নভস্তলে ॥৩২॥ 

ভারতকৌযুদ্ী 
সাঙ্ষেতি। ইবশবস্ত সর্ববত্রান্থযঃ, মহাঁতপা! ইব, তেজন্বীব, মহাছিজ ইব চেত্যর্থঃ |২৭॥ 
তণ্ত নামান্তবকাঁবণমাহ--বাল ইতি। ইখ্ানাং কাষ্ঠানাম্, ভাঁবং বাঁশিম্ ॥২ 
তথেতি। তথা! তাঁদৃশৈবিষ্ঞা্িতিগ ৈযুক্তম। হে ভাবত! ভবতবংশনন্দন ! ॥২৯| 
লেভিব ইতি। অস্ত অগস্তযস্য, লোকান্ স্বর্গান্। খ্যাতস্ীর্ঘত্বেন ॥৩০| 

উপসংহরতি প্রাহ্নাদিবিতি ৷ প্রাহ্লাদিঃ প্রহলাদবংশোৎপন্ন, উপশীমিতো বিনাশিতঃ 1৩১। 

ভাবতভাবদীপঃ 

শারদান্ শরদা খতুনা যুক্তান্ সংব্সবানিত্যর্থ: [২৫ প্রাচ্যবনূদবানির্গতোহভবদিত্যর্থ 
২৬২৮1  যুক্তমধ্যধনেখ্বাহনাদৌ ॥২৯--৩০॥ প্রাহ্াদিঃ প্রহ্থাদগোত্রোভবঃ ॥৩১--৩২। 

অগস্ত্যের সেই পুত্রটা ব্যাকরণপ্রভৃতি অঙ্গশীস্ত্র ও উপনিষদেৰ সহিত বেদ পাঠ 
করিতে করিতেই যেন এবং মহাঁতপা, তেজন্বী ও প্রধান ব্রাহ্মণ হইয়াই যেন 
জন্মিয়াছিল ॥২৭॥ 

সেই অগস্তযপুত্র বালক অবস্থাতেই বন হইতে পিতৃগৃহে কাষ্ঠরাশি আহবণ 
কবিত; সেই জন্যই তাহা'ব নাঁম হইয়াছিল-_-িখ্মবাহ' ॥২৮। 

তখন অগস্ত্য .পুত্রটাকে সেইকপ গুরণবান্ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন 
ভবতনন্বন! এইভাবে অগস্ত্য উত্তম সন্তান উৎপাঁদন করিয়াছিলেন ॥২৯| 

বাজা! উহাব পিতৃলোকেবাও অভীষ্ট স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন এবং ইহাঁব পব 
হইতেই এই অগস্ত্যাশ্রম জগতে বিখ্যাত হইয়াছে ॥৩০॥ 

রাজা! এইভাবে মহধি অগস্ত্য, প্রহ্নাদবংশসন্তুত বাঁতাঁপি দীনবকে বিনষ্ট 
করিয়াছিলেন। তীহাবই এই রমণীয়-গুণসম্পন্ন আশ্রম ॥৩১| 

(৩*)-."তত উর্ধময়ম্--বা বকা! নি। (৩১) প্রহাদিবেবং_বা বকা। 



৮৮৬ মহাভারতে 

প্রতার্ধ্যমাণ| কূটেষু ঘথানিনেধু নিত্যশঃ | 
শিলাতলেষু সন্্ত পন্নগেন্দ্রবধূরিব ॥৩৩॥ 
দক্ষিণাং বৈ দিশং সর্ববাং প্লাবয়ন্তীব মাতৃব | 
পুর্ব্ং শস্তোর্জটাত্রষ্ট৷ সমুদ্রমহিষী প্রিয়া | 
অস্যাং নগ্যাং স্ুপুণ্যায়াং যথেষ্মবগাহাতাম্ ॥৩৪॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 
তীর্থযাত্রায়াম্ অগস্ত্যোপাখ্যানে ত্র্যশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০|॥ ₹ 

০৯2 

ভাঁবতকৌমুদী 
এষেতি। নভস্তলে পতাকেব, বাঁতেবিতা বাধুমধ্চালিতা সতী বিবাঁজতি |৩২| 

প্রেতি। কুটেষু শৃঙ্গেযুঃ প্রতধ্যমাণ। উন্নতশিলাভির্মধ্যে মধ্যে প্রতিবধ্যমানা, যথানিয়েযু 

শিলা তলেষু, সন্ত্স্। পন্নগেন্দ্রবধৃবিঝ, নিত্যশঃ প ততি ॥2৩| 

দক্ষিণীমিতি। মাতৃবৎ ন্নেছপবাঁষণা। ষট্পাদোহ্যং শ্লোকঃ 1৩৪1 
ইতি মহামহোঁপাধ্যায়-ভাবতাচার্্য-মহাকবি-পন্মভূষ্ণ-শ্রীহবিদাস সিদ্ধান্তবাগীশভটাচার্ধ্যাবিবচিতাযাং 

মহাঁভাবতটীকায়াং ভাবতকৌমুদরীমাখ্যায়াং বনপর্ব্ণি তীর্ঘযাত্রাযাং ত্র্যশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ || 
শ72৯2- 

ভাবতভাবদীপঃ 

শিলানাং তলেঘধোভাগেষু সন্বন্তা লীনা, তেন পাঁতালগ! মিত্বমুক্তং শেষেণ স্বর্গভূগতত্বমিতি 

ব্রিপথগাত্বমুক্তং গঙ্গাধাঃ ॥৩৩-_ ৩৪॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ধণি নৈলকষ্ঠীষে ভাবতভাব্দীপে ত্রযশীতিতমোহ্ধ্যাঁয়ঃ ॥৮৩1 
_-8%8 

পবিত্রা ও দেবগন্ধবর্বসেবিতা এই গঙ্গা, আকাশে পতাকাব ন্যায় বাুসপালিত 

হইয়া শোভা পাইতেছে ॥৩২। 
এবং মধ্যে মধ্যে পর্র্বতশু্গে প্রতিহত হইয়া, ক্রমিকনিয্ শিলাতলে আসিতে 

থাকিয়া, সন্ত সর্পাঁব ন্তাঁয় সর্বদা পতিত হইতেছে ॥৩৩। 
সমুত্রের প্রিয়মহিবী এই গঙ্গা প্রথমে মহাদেবের জট! হইতে নির্গত হুইযা, 

মাতাব ন্যার সমস্ত দক্ষিণদিকৃই যেন প্লাবিত কবিতে থাকিয়া প্রবাহিত হইতেছে। 
অতএব ষুধিষ্টিব! তোমবা সকলেই ইচ্ছানুসারে এই মহাপুণ্যা গঙ্গীনদীতে অবগাহন 
কব” ॥৩৪॥ 

8৯৫ 

* অত্র বা বকা পি অধ্যাধসমাপ্রিনাি, “*"'সথচনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ-_নি | 
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লোমশ উবাচ। 

যুধিষ্ঠির । নিবোধেদং ত্রিবু লোকেু বিশ্রস্তমৃ। 
ভূগ্গো্তীর্ঘং মহারাজ ! মহিগণসেবিতম্ ॥১। 

যত্রোপস্পুষ্টবান্ রামো হৃতং তেজক্তদাপ্তবান্। 
অত্র ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং কৃষ্ণয়া চৈব পাগ্ডব ! ॥২॥ 
দুর্ধ্যোধনহৃতং তেজঃ পুনরাদাতুমহ্সি। 

কুতবৈবেণ রামেণ যথা চোপহৃতং পুনঃ ॥৩॥ (যুগ্ম) 
বৈশম্পায়ন উবাচ । 

স তত্র ভ্রাতৃভিশ্চৈব কৃষ্ণয়া চৈব পাণুবঃ | 
ন্না্। দেবান্ পিতুংশ্চৈব তর্পয়ামাস ভারত । ॥8। 
তত্ত তীর্ঘস্ত রূপং বৈ দীপ্তাদ্দীগুতরং বভৌ | 
অপ্রধৃষ্যতরশ্চাসীচ্ছাত্রবাণাঁং নররধভ ! | 
অপুচ্ছচ্চৈব রাজেন্দ্র! লোমশং পাণুনন্দনঃ ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
যুধীতি। নিবৌধ পশ্, ইদ্ৎ সন্গিহিতম্। বিশ্রুতং বিখ্যাতম্ 1১1 
যত্রেতি। উপশ্পৃষ্টবান্ স্গাতবান্ সন্, রামো জামদগ্নযঃ, স্বতং দশবপুত্রেণ বাঁমেণ। আথুবান্ 

লব্ধবান্। রামেণ জামদগ্যেন, উপহৃতম্ আহৃতম্ ॥২---৩| 

সইতি। স ধুধিষ্িবঃ, কৃষযা দ্রৌপদ্া 181 

লোমশ বলিলেন-_ “মহারাজ যুধিষ্টির | ত্রিতুবনবিখ্যাত এবং মহধিগণসেবিত 
এই ভূগুতীর্থ দর্শন কব ॥১| 

পাঁঙুনন্দন! পূর্ব্বকালে পবশুরাম যেখানে স্নান কবিরা রামকর্তৃক হৃত সেই 
নিজ তেজ পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন ঃ অতএব রামের সহিত শক্রতাকাবী 
পরশুরাম যেমন হৃত তেজ পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তুমিও তেমন ভ্রাতৃগণ ও 
দ্রৌপদীৰ সহিত মিলিত হইয়া এইখানে সান কবিয়া ছূর্যোঁধনহৃত নিজ তেজ 
পুনরায় গ্রহণ কর” ॥২-৩॥ 

বৈশম্পীয়ন বলিলেন-__ভরতনন্দন জনমেজয়! যুধিষ্টির ভ্রাতৃগণ ও ভ্রৌপদীর 
সহিত মিলিত হইয়া সেই ভূগ্তীর্ঘে স্নান কবিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ 
করিলেন ॥8॥ 



৮৮৮ মহাভারতে বুন- 

ভবন্। কিমর্থং রাঁম্ত হৃতযাসীদ্পুঃ প্রভো ! 1 
কথ প্রত্যান্তঞ্চেব এতদাচক্ষ পৃচ্ছতঃ 1৬ 

লোমশ উবাচ 

শৃণু বামস্ত রাজেন্দ্র! ভার্গবস্ত চ ধীমতঃ। 
জাতো দশরথস্তাঁলীৎ পুত্রো রামো মহাত্বনঃ ॥৭॥ 
বিষু স্বেন শরীরেণ বাবণস্ত বধার বৈ। 
পশ্যামন্তমযোধ্যায়াং জাতং দশিরথিং ততঃ ॥৮॥ (ুগ্ষকম্) 
খচীকনন্দনো রামো ভার্গবো রেণুকান্ৃতঃ | 
তস্ত দাশরথেঃ শ্রুত্বা রামন্তারিষ্টকর্খণঃ 1৯] 
কৌতুহলান্িতো রামস্তবোধ্যামগমণ পুনঃ | 
ধনুরাদায় তদ্দিব্যং ক্ষতরিয়াণাং নিবহণম্ ॥১০॥ 

ভাবতকৌমুদ্রী 
তশ্তেতি। তীর্ঘন্ত ততীর্ঘসাতমাত্রস্ত, তন্ত হুধিষ্িবন্ত । অপ্রধৃস্ততরঃ সর্ববখৈবাজেয়* আঁসীৎ 

পাঁওুনন্দন ইতি সম্বন্ধ: | বট্পাদোশ্বং শ্লোকঃ ॥৫1 

ভবন্গিতি। বপুঃ গ্রশত্তং বপম্, “বপুঃ শল্তাকুতৌ দেহে” ইতি হেমচন্্রঃ 1৬] 
শৃথ্িতি। শৃণু উপাখ্যানমিতি শেবঃ 1 বাঁমো নাম। পশ্ঠামঃ স্ম 1৭৮] 

খচীকেতি। শ্রত্বা হবধনূর্ভঙ্লাদিবৃত্ান্তমিতি শেবঃ | বামো জামদগ্্যঃ। জিজ্ঞাসমানো 

জ্াতুমিচ্ছন্। বিধযাস্থং স্বরাজ্যপ্রান্তদেশম। বামন্য জামদগ্ধ্যন্। সমীপে । বামে! জামদগ্ন্যঃ | 

নরশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র জনমেজর ! সেই তীর্থে স্নান করিবামাত্র যুধিষ্টিরের বপ 
উজ্জল হইতেও অধিক উজ্জ্বল হইল এবং তিনি শত্রগণেব অজের হইলেন | তৎপবে 
তিনি লোমশমুনিকে জিজ্ঞানা করিলেন_1৫॥ 

“হে প্রভাঁবসম্পন্ন মহবি! রামচন্দ্র কি জন্য পরশুরাঁমের তেজ হরণ করিয়া 
ছিলেন? কি প্রকাবেই বা পরশুবাম পুনরাধ তাহা প্রত্যাহরণ করিয়াছিলেন ? 
ইহা জামি জিজ্ঞানা করিতেছি, আঁপনি বলুন” ॥৬॥ 

লোমশ বলিলেন-_“বাজশ্রেষ্ঠ ! দশরথনন্দন রাঁম ও স্ভৃগুবংশীয় ধীমান্ 
শুবানেব বৃত্তান্ত শ্রুবণ কর। বিঝু রাঁবণবধেব নিমিত্ত আঁপন শরীবে মহাত্মা 

দশরথেব পুত্র বাম হইয়া জন্মগ্রহণ করিঘাছিলেন। তাহার পর আমরা দেই 
দশর্থনন্দন বামকে অযোধ্যা দেখিরাছিলাম ॥৭-_-৮| 

একদা বেণুকাগর্ভজাত ভূগুবংশীর খচীকনন্দন পরশুরাঁঘ, অনায়াসে কার্ধ্য- 
কাবী দশরথনন্দন রামের বলবীর্ষ্যেব সংবাদ শুনিয়া, তাহা জানিবার ইচ্ছা 

(৬) ভগবল্1 কিমর্থং বামস্ত--বা ব কা পি। 



গর্ববাণি চতুরশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৮৯ 

জিজ্ঞাসমানো! বামস্ত বীর্যং দাশরথেম্তদা | 
তং বৈ দশরথঃ শত্বা বিষয়ান্তমুপাগতম্ ॥১১॥ 
প্রেষয়ামাস রামস্ত রামং পুত্রং পুরস্কতম্ ৷ 
স তমভ্যাগতং দৃষ্ট। উদ্যতান্ত্রমবস্থিতমূ ॥১২। 
প্রহসন্নিব কৌন্তেয়। বামো বচনমত্রবীগু। 
কৃতকালং হি রাজেন্দ্র । ধনুরেতন্ময়া বিভো ! ॥১৩॥ 
সমারোপয় যত্বেন বদি শরোি পাধিব ! | 
ইত্যুক্তস্বাহ ভগবন্! ত্বং নাধিক্ষেপুমর্হসি ॥১৪॥ (কুলকম্) 
নাহমপ্যধমো ধর্দে ক্ষত্রিয়াণাং দ্বিজাতিথু। 
ইক্ষ/কৃণাং বিশেষেণ বাহুবীর্য্যেণ কনম্ ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
কৃত; কাল: ক্ষপরিয়াণাং মৃতুার্ধেন তত, “কালো মৃত্যো৷ যহাকালে সময়ে যমকৃফযোঃ” ইতি বিশ্বঃ। 
আহ ব্রবীতি স্ম দাশবথী বাম ইতি শেষঃ। অধিক্ষেপ্তং নিন্দিতুং নারহসি, যদি শরোধি ইত্যুক্যা 
দুর্বলত্বস্ছচনাদিতি ভাবঃ ॥৯--১৪| 

নেতি। দিজাতিযু মধ্যে কষত্রিযাঁণাং ধর্শে বলে। কথনং শীঘাকবণম্ ॥১৫॥ 
ভাবতভাবদীপঃ 

যুধিটিব ইতি ॥১। বামো জামাগ্যঃ হৃতং দাশরধিবাষেণ ॥২-:8॥ শত যুবিচিবস্য, তীর্ঘন্ত 
ভীর্থে ্ াতস্ত 101 বগুত্তেজঃ ॥৬--৮1 দাঁশরথে: শ্র্থা ধনুর্্রনাদপিরাক্রমমিতি শেষঃ। কর্ণানি 
বা য্ঠী॥৯--১২॥ কৃতকালং কৃতাঃ হিংসিতাঃ বালতুল্যাঃ ক্রিয়া যেন তত্বন্ঃ। ক হিংসাধাং 
দাদেবিদৎ রূপম 1১৩--১৪| বাহুবীর্ধে! বিষয়ে ন বখনং শ্সাঘনং নান্তি 1১৫। ব্যপদেশেন 

কবিয়া, কৌতুহলাহিত হইযা, ক্ষত্রিয়ধংসকাবী সেই অলৌকিক ধনু লইয়া, 
অযোধ্যায় গমন করিলেন। তিনি নিজ রাজ্যসীমান্তে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়! 
দরশরথরাজা৷ বীবাগ্রগণ্য নিজ পুত্র বামচন্দ্রকে সেই পরশুরামের নিকট পাঠাইয়া 
দিলেন। কুস্তীনন্দন! তখন পবশুবাম রামচন্দ্রকে আগত এবং উদ্ভতাগ্র হইয়া 
অবস্থিত দেখিয়া হাসিতে হাসিতেই যেন এই কথা বলিলেন-_প্রভাবসম্পন্ন 
বাজশরেষ্ট! তুমি যদি সমর্থ হও, তবে আমাব এই কষত্রিয়নাশক ধুতে বনবপুর্কক গুণ 
আবোপণ কর।” পবশুরাঁম এই কথা বলিলে, বামচন্দ্র বলিলেন--“ভগবন ! আপনি 
আমাকে নিন্দা কবিতে পাবেন না ॥৯--১৪॥ 

কারণ দ্বিজাতিগণেব মধ্যে ক্ষত্রিয়ধর্ে আমিও অধম নহি। বিশেষতঃ 
ইন্ষাকুবংশীয়দিগেব বাহুবলেৰ শ্লীঘা চলিয়াই আসিতেছে” ॥১৫। 

(১৫)"""বাহুবীধ্যে ন কখনম্__বা বকা নি। 
বন-১১২ (৬) 



৮৯০ মহাঁভাবতে ব্ন- 

তষেবংবাদিনং তত্র রামো বচনমব্রবীৎ | 

অলং বৈ ব্যপদেশেন ধনুরারচ্ছ বাঘব ৷ ॥১৬॥ 
ততো জগ্রাহ রোষেণ ক্ষত্রিয়র্ষভদুদনম্ | 
বামো দাশরথিদিব্যং হস্তাদ্রামস্ কান্মুকষ্ ॥১৭॥ 
ধনুরাবোপয়ামাস সলীলমিব ভারত 11 

জ্যাশব্দমকরোচ্চৈব স্মরমানঃ স বীর্ধঃবান্। 
তন্ত শব্দেন ভূতানি বিত্রসন্ত্যশনেরিৰ ॥১৮॥ 
অথাব্রবী্ুদা বামো রামং দাশবধি্ডদা | 

ইদমারোপিতং ব্রল্ধন! কিমন্যৎ করবাণি তে ॥১৯| 

তন্ত রামে। দদৌ। দিব্যং জামদগ্র্যো মহাতবন2 | 

শরমাকর্ণদেশান্তময়মাকৃষ্যতামিতি ॥২০॥ 

এতচ শুচ্বাহত্রবীন্রামঃ প্রদীপ্ত ইব মন্য্ুনা | 
আঁষতে ক্ষম্যতে চৈব দর্পপুর্ণোহসি ভার্গব ! ॥২১ 

তমিতি। বামো জামদগ্যঃ ৷ বাপদেশেন বাক্ছলেন। আহচ্ছ বিস্তৃতীকুরু [১৬] 

তত ইতি। নত্রিধর্ষভন্দনং ক্ষত্রিষশ্রেষ্টবিনাশকম | বামন জামদগযস্ত 1১৭1 

ধন্ছরিতি। ন্ম্যমান ঈবধনন্। ভূতাঁনি প্রাণিনঃ। বট্পাদোহ্যং শোকঃ ॥১৮] 

অথেতি। বাম জীমদগ্্যম। আরোপিত গুণাবোপবিষয়ীরুতম্, ধন্ুঃ 1১৪ 

তশ্থেতি । দিব্য শর্ং দদাবিতি সন্বন্ধঃ। ইতি উক্তেতি শেবঃ 1২০| 

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে, তখন পরশুরাম এই কথা বলিলেন__“রঘুনন্দন ! ছল 
করিবাব প্রয়োজন নাই, ধনুখানাঁকে বিস্তৃত কর (দেখি) ॥১৬॥ 

তাঁহাঁৰ পৰ রামচন্দ্র ক্রোধভরে পরশুরামের হস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ ত্রিয়নাশক 

অলৌকিক ধনু গ্রহণ কবিলেন ॥১৭॥ 

এবং ভরতনন্দন ! বলবান্ রামচন্দ্র লীলাঁব সহিতই যেন সেই ধন্ুতে গুণা- 
বোঁপণ করিলেন এবং মন্দহাস্ করি জ্যাশব্দ টস্কারধবনি) করিলেন ; বভ্রের স্তায় 

সেই ধনুব শব্দে সমস্ত প্রাণীই ভীত হইল ॥১৮] 

তাহার পর তখনই রামচন্দ্র পরশুবাঁমকে বলিলেন- “ব্রাহ্মণ ! ধন্ুতে এই 
গুণাবৌপণ কবিলাম, আঁপনাব আর কি করিব (বলুন) ॥১৯॥ 

তখন “এই বাঁণটিকে কর্ণপধ্যন্ত আকর্ষণ কব (দেখি)৮ এই কথা৷ বলির 

পরশুরাম মহাত্মা রামচন্দ্রকে একটা অলৌকিক বাঁণ দিলেন” ॥২০ 

(১৮) সলীল ইব ভারত !-বা বকা নি। 
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তয় হৃধধিগতং তেজঃ ক্ষত্রিয়েভ্যো৷ বিশেষতঃ | 

পিতামহপ্রপাদেন তেন মাং ক্ষিপসি গ্রুবম্ ॥২২॥ 
পশ্য মাং স্বেন রূপেণ চক্ষুত্তে বিতবাম্যহুমৃ। 

ততে! রামশরীবে বৈ রাম: পশ্যতি ভার্গব 1২৩ 
আদিত্যান্ সবসূন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদ্গণান্। 

হুতাশনশ্চ পিতবে! নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা ॥২৪॥ 

গন্ধর্ববা বাক্ষদা যক্ষা নগ্যস্তীর্ঘানি যানি চ। 
খষয়ো বালখিল্যাশ্চ ব্রন্মভূতাঃ সনাতিনাঃ ॥২৫॥ 

দেবর্ষয়ণ্চ কাৎক্স্যেন সমুদ্রোঃ পর্ববতাত্তথা | 
বেদাশ্চ দোপনিষদে ব্যট্ুকারৈঃ সহাধ্বরৈঃ |২৬। 
চেতোমন্তি চ সামানি ধনুর্বেব্ঘশ্চ ভারত !। 

মেঘবৃন্দানি বর্ধাণি বিভ্যুতশ্চ যুধিষ্ঠিব ৷ ॥২৭॥ (কুলকষ্) 

ভাঁরতকৌমুদী 
এতদিতি ৷ মন্থ্যনা ক্রোধেন। শ্রধতে ন্বম্যতে চ তৃুক্তিবিতি শেবঃ ॥২১॥ 

ত্বয়েতি। অধিগতং ল্ধম। বিশেষত আধিক্যেন। স্ষিপপি নিন্দসি ॥২২। 

পশ্টেতি। চক্ষুদিব্যমিত্যাশষঃ। তথ]! এতানপি পশ্ঠতি ম্মেতি যৌজ্যম্। এতে কে 
ইত্যাহ--হুতাশন ইত্যাদি । ব্রত্বভূভা যেগেন ব্রন্ষত্বং গতান অতএব সনাতনা নিত্যাঃ। 

ভাবতভাবদীপঃ 
উক্ত ॥১৫--২০|॥ শ্রাধতে চকাবাদদৃশ্ততে চ তব দর্পযুন্তত্বমিতি শেষ অথাপি ক্ষম্যতে 1২১] 

ক্ষত্রিষেত্যঃ ক্ষত্রিযাঁন্ জিত্বা ॥২২--২৬॥ চেতোমন্তি চেতনাবন্তি। আর্যং পদত্বপ্রযুক্তং কত্বং 
চেতম্বস্তীত্যপেক্ষিতম্ ॥২৭--৩৮| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্ধবণি নৈলকস্ঠীষে ভাবতভাবদীপে চতুবশীতিতমোহধ্যাষঃ 1৮৪1 

লোমশ বলিলেন__“এই কথা শুনিয়। রামচন্দ্র যেন ক্রোধে জলিয়া উঠিয়া 
বলিলেন _“ভূগুণন্দন ! আপনা উক্তি শুনিলাম, ক্ষমাও করিলাম। আঁপনি 
বন্ততই দর্পে পরিপূর্ণ হইয়াছেন ॥২১। 

আপনি ব্রন্মাব অনুগ্রহেই ক্ষত্রিয়দের অপেক্ষা অধিক তেজ লাভ করিয়াছেন 
এবং নিশ্চয়ই সেই জন্য আমাকে নিন্দা করিতেছেন ॥২২॥ 

আমি আঁপনীকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, আপনি আমার স্ববপ দর্শন করুন।» 
বুধিষ্টিব! তাহার পবৰ পরশুরাম রামচন্ররেব শবীরে দ্রেখিলেন__আদিত্যগণ 
বন্তুগণ কন্্রগণ, সাঁধ্যগণ, মকদৃগণ, আগ্মি, পিতৃগণ, নক্ষত্রগণ, গ্রহগণ, গন্ধবর্বগণ, 

(২৪)-"পিতরো হুতাশনশ্চৈব--বা বকা নি। 



৮৯২ মহাভারতে ব্ন- 

ততঃ স ভগবান্ বিষুস্তং বৈ বাণং মুমোচ হ। 
গুক্কাশনিসমাকীর্ণং মহোক্ষাভিশ্চ ভারত ! ॥২৮ 
পাংশুবর্ষেণ মহতা মেঘবর্ষেশ্চ ভূতলনৃ। 
ভূমিকন্পৈশ্চ নির্ধাতৈ্নাদৈশ্চ বিপুলৈরপি ॥২৯॥ 
স রাঁমং বিহ্বলং কৃত! তেজদাক্ষিপ্য কেবলমৃ। 

অগচ্ছজ্ছবলিতো৷ বাঁণো রামবাছু গ্রচোদিতঃ ॥৩০॥ (বুঝাকম্) 

স তু বিহবিলতাং গত্ব! গ্রতিলভ্য চ চেতনামূ। 

রাষঃ প্রত্যাগতপ্রাণঃ প্রাণমদিষুরতেজসমূ 1৩১) 

ভাঁবতকৌমুদী 
কা্থন্সযেন সাকল্যেন। অধ্ববৈর্ধাগৈশ্চ নহ। চেতোঁমন্তি চৈতম্যশীলীনি | মন্তপ্রত্যরঃ কার্য 
বিসর্গশ্চার্ঃ | সামানি সামগানানি 1২৩--২৭| 

তত ইতি। শ্ষ্বাশনিসমো মোনুশৃন্যবরতুল্যশ্চাপী আকীর্ণো বেগাবিশ্েতি তম্ 
মহৌাভিশ্চ নদৃশমিতি শেব:। তেজোবাহুল্যস্থচনার্থং বহুব্চনম 1২৮] 

পাংখ্িতি। ভূতলং ব্যাপ্যেতি শেষঃ। নির্ধাতৈঃ পরম্পরাহৃতবাঁবুভিঃ। তদাহ তিথি- 
তন্থে গর্গঃ__“যদান্তরীক্ষে বলবান্ মাকতো! মরুতাহতঃ। পতত্যধঃ ল নিধাঁতো জায়তে বাধ 
সম্ভবঃ1” বামং জামদগ্্যমূ, কেবলমেকম্, আম্দিপ্য জামদগ্যুচৈতন্যমেবাকুত্ত | বামন্ত ঘাঁশরথের্বাহুনা 
প্রচোদিতঃ নিচ ॥২৯--৩০| 

সইতি। বামে জামদগ্্যঃ। বিষ্ঞোরেব তেজো যত্র তং বামচন্দ্রম্ ॥৩১| 

রাক্ষনগণ, বক্ষগণ্ নদীনমূহ, তীর্থনমূহ, জীবনুক্ত সনাতন বালখিল্য খবিগণ, দেবধিগণ 
সকল সমুদ্র, সকল পর্বত, উপনিব্দ, ববট্কার ও বাঁগের সহিত সকল বেদ, 

চৈতন্যশালী নামগান, ধনুর্বে্দ, মেঘসমূহ, বৃষ্টি এবং বিহ্যুৎ রহিয়াছে ॥২৩--২৭| 
ভরতনন্বন! তাঁহার পর সেই রামরূপী ভগবান্ বিষণ শু বন্রের তুল্য বেগবান্ 

এবং উদ্ধাসমূহেৰ স্তাঁয় তেজন্বী সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥২৮। 
তখন বামবাহুনিক্ষিপ্ত সেই উজ্জল বাণটা গুরুতর ধুলিবর্ধণ ও মেঘবারিবর্ষণ 

দ্বারা ভূতল ব্যাপ্ত কবির! এবং ভূমিকম্প, নির্ঘাত ও বিশাল গর্জন দ্বারা পরশুবামকে 

বিহ্বল করিয়া এবং তেজ দ্বারা কেবল তাহারই চৈতন্য আকর্ষণ করিয়া নিরা চলিয়া 
গেল 0২৯-৩০॥ 

কিন্তু পব্শুবাঁন কিছু কাঁল বিহ্বল থাকিরা, আবার চৈভম্য লাভ কবিরা এবং 

প্রত্যাগতপ্রীণ হইব বিষুবগী রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন 1৩১1 

(১*)-*আঁগচ্ছত্ বাব কা নি। 
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বিষুন। সোহভ্যনুজ্ঞাতো৷ মহেন্দ্রমগমৎ পুনঃ । 
ভীতস্ত তত্র ন্যবসদ্ত্রীড়িতত্ত মহাতপাঃ ॥৩২।॥ 
ততঃ সংবৎসরেহতীতে হুতৌজস্ষবস্থিতম্। 

নির্মাদং দুঃখিতং দৃষ্টা পিতরো রামমক্রবন্ ॥৩৩॥ 

ন বৈ জম্যগিদং পুত্র! বিষু্মাসাদ্য বৈকৃতম্ 
স হি পুজ্যশ্চ মান্যশ্চ ত্রিষু লোকেষু সর্বদা ॥৩৪। 

গচ্ছ পুত্র! নদীং পুণ্যাং বধূসরকৃতাহবয়াম্। 

তন্রোপস্পৃশ্ঠ তীর্থেু পুনর্ধপুরবাপ্ল্যসি ॥৩৫॥ 
দীপ্তোদং নাম ততীর্ঘং ঘত্র তে প্রপিতামহঃ | 

ভূগ্ুর্দেবযুগে বাম! তণ্তবানুভমং তপঃ ॥৩৬॥ 

তত্ৃথা কৃতবাঁন্ রামঃ কৌন্তেয়! বচনাৎ পিতুঃ। 
প্রাপ্তবাংশ্চ পুনস্ডেজস্তীর্থেহস্মিন্ পাুনন্দন ! ॥৩৭| 

ভারতকৌমুদী 
বিষ্নেতি। মহেন্দরৎ নাম পর্বতম্। ত্রীভিতঃ পরাজযালজ্জিতঃ 1৩২1 

তত ইতি। হ্ৃতৌজসং বামচন্দেণ হ্বততেজক্কম্। নির্বদৎ গর্বববহিতম্ ॥৩৩ 

নেতি। বৈক্ৃতং দর্পবিকাবঃ, ন সম্যক ন সমীচীনং জাতম্1৩৪। 

গচ্ছেতি। বধূসব ইতি কৃত আহ্বযো] নাম যন্তান্তামূ। উপন্দৃঠ স্াত্বা ॥৩৫। 

দীপ্তোদমিতি। দীগ্রমুজ্জলম্ উদকং যন্ত তৎ। দেবধুগে সত্যযুগে 1৩৬ 

তদিতি। তথ্ন্াানম্। বামে জামদগ্নযঃ | পিতুঃ পিভৃলোকস্ত ॥৩৭1 

এক তিনি রামচন্দ্রে অনুমতিক্রমে পুনরায় মহেন্দ্রপর্ধ্বতে চলিয়া গেলেন 
এবং সেখানে ভীত, লজ্জিত ও মহাতপন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া বাস কবিতে লাগি- 
লেন ॥৩২॥ 

তাহাব পর এক ব্ৎসব অতীত হইল, পিতুলোকেরা আসিয়া প্বশুবাঁমকে 
তেজোহীন, গর্ববশৃন্ত ও দুঃখিত দেখিয়া তীহাকে বলিলেন-_1৩৩ 

“পুত্র! বিষ্র নিকটে তোমার এই বিকার উচিত হয় নাই। কারণ, তিনি 
ত্রিভুবনের মধ্যেই সর্ধ্বদা পূজনীয় ও মাননীয় ॥৩৪ 

পুত্র! তুমি পবিত্র বধুদরনায়ী নদীতে গমন কর, সেই তীর্থে স্নান করিয়া 
পুনরায় তেজ লাভ কবিতে পীরিবে 1৩৫ 

রাম! সেই তীর্থটাব নাম দদীপ্তোদ। সত্যযুগে তোমার প্রপিতামহ ভূগু 
যেখানে উত্তম তপস্তা করিয়াছিলেন 1৩৬ 

(৩০) গ্লোকাৎ পরম, "পিতর উচ্£-_বা ব কা পি। 



৮৯৪ মহাভারতে ধন” 

এতদীদৃশকং তাত! বামেণারিন্টকর্্রণা | 
প্রাপ্তমাসীন্মহাবাজ ! বিঞুঃমাসাগ্য বৈ পুরা ॥৩৮॥ 

ইতি শ্্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাঁং সংহিতারাঁং বৈরাদসিক্যাং বনপর্বৰণি 

তীর্ঘঘাত্রারাং জামদগ্্যতেজোহানিকথনে চত্ুরশীতিতমোহধ্যায়্ |] *%* 
৮9১০5, 

শে 

পর্ধাশীতিতমোধহধ্যায়ঃ | 
সপ ০০০০ 

৩০৫০ 

ুধিটির উবাচ । 
ভূর এবাহমিচ্ছামি মহর্বেন্তস্ত ধীমতঃ | 
কর্মণাং বিস্তবং শ্রোভুমগস্ত্যস্ত ছিজোন্তম ! ॥১॥ 

লোমশ উবাচ। 
শৃণু রাজন! কথাং দিব্যামদ্ভুতামতিমানুষীম্ | 
আগস্ত্যস্ত মহারাজ ! প্রভাবমমিতৌজসঃ ॥২] 

মিস ভাবভাত 

এতদ্দিতি। ইদৃশকম্ ঈদৃশপ্রকারকৎ তেজ ইতি শেবঃ, বামেণ জামদগ্যেন 1৩০ 

ইতি মহামহোপাঁধ্যার-ভারতাচাধ্য হহাকবি-পন্নউুবণ-্রীতরিদাসবিদ্ধান্তবাগীশভন্টাচারধ্যবিরচিতাঁধাং 
মহাভান্রতটাকানাং ভারতকৌ নুদ্ীননাখ্যাবাং বনপর্ননি ভীর্ঘাত্রাবাং চতূশীতিতনোহ্ধ্যারঃ ৪ 

05 

ভূঘ ইতি। কিংব্স্তীরপেণ বিদিতবৃততান্ন্ত বিশেবাবধারণাসেবং ভ্রিভ্ঞাসা 1১1 
শৃথ্থিতি। কথাদুপাখ্যানন্, দিব্যানুন্তনান্, অতিমানুবীমলৌকিকীন্ 1২1 

স্তীনন্দন! পরশুরান পিতুলোকের বাক্যান্থুনাবে লেইভাবে ব্দান কবিরা- 

ছিলেন এবং পুনবাঁর এই তীর্ঘেই তেজ লাভ করিরাছিলেন ॥৩৭॥ 
বৎস মহারাজ! অক্রিষ্টকর্্া পবশুরা পরর্বকালে বিঝুকে পাইরা আবার এই 

প্রকারে তেজ লাভ করিয়াছিলেন” ॥৩৮] 
5৯9 

বুধি্টির বলিলেন-_ত্রা্গণশ্রেষ্ঠ! আনি সেই জ্ঞানী মহত্ধি অগন্ত্যের চরিত্র 
বিশ্তবন্রনে আঁবার শুনিতে ইচ্ছা করি” 1১1 

লোমশ কহিলেন--“মহারাভ ! তুমি সেই জনিততেজা মহবি 'অগস্ত্যের 
অলৌকিক, অস্ুত ও মনোহর কথা এবং প্রভাব শ্রবণ কব ॥২ 

৫ ডাসা ১ 
্গ “৮ এক্োনশততমহশত কী ব জা পি িশিআই্নবতিতদহ নি । 



পর্বধণি পথ্শীতিতমৌহধ্যায়। ৮৯ 

আসন্ কৃতযুগে ঘোর! দানব! যুদ্ধছুন্মদাঃ | 

কালকেয়! ইতি খ্যাতা গণাঃ পরমদারুণাঃ ॥৩| 
তে তু বৃত্রং সমাশ্রিত্য নান। প্রহবণোগ্যতাহ 
সমন্তাৎ পর্য্যধাবন্ত মহেন্দ্র প্রমুখান্ স্ুরান্ ॥৪॥ 

ততো বৃত্রবধে ঘত্রমকুর্ববংস্্রিদশাঃ পুবা! | 
পুরন্দরং পুরস্কৃত্য ব্রন্মাণমুপতস্থিরে ॥৫॥ 
কৃতাগ্জলীংস্ত তাঁন্ সর্বধান্ পরমেীত্যুবাচ হ। 
বিদিতং মে ন্বাঃ ! সর্ববং যন্বঃ কার্ধ্যং চিকীধিতম্ ॥৬ 

তমুপায়ং প্রবক্ষ্যামি যথা বৃত্রং বধিধ্যথ | 

দরধীচ ইতি বিখ্যাতো মহানৃষিরুদারধীঃ ॥৭॥ 
তং গত্ব। সহিতাঃ সর্ষে বরং বৈ সম্প্রযাচত। 
স বো দাশ্যতি ধন্মাত্ব! সুগ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥৮| 

ভারতকৌমুদী 
আঁসন্নিতি। গণাঁঃ সভ্ঘীভূতাঁঃ। কাঁলকেযোঁৎপত্তিরাদিপর্বাণি প্রষ্টব্যা ॥তা 

তইতি। উদ্ভতাঁনি নান! প্রহবণানি ঘৈস্তে, অগ্ন্যাহিতাদিবৎ পবনিপাতঃ ॥৪ 

তত ইতি। ত্রিদশা দেবাঃ॥ উপতস্থিবে উপগতবন্তঃ ॥৫1 

কুৃতেতি। পরমেঠী ব্রদ্মা। চিকীধিতং কর্তৃমিষ্টং বে৷ যুন্মাকং যৎ কায্যম্ 1৬ 

তমিতি। খধিবস্তীতি শেষঃ। উদদাবধীত্বাদ্র্দেষমপি দীশ্যতীতি ভাঁবঃ 1৭ 

সত্যধুগে অতি দাকণ যুদ্ধছুদর্য “কালকেয়'নামে বিখ্যাত বহুসংখ্যক দানব 
ছিল ॥৩ 

তাহারা বৃত্রাস্থুরকে অবলম্বন কবিয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ইন্দ্রপ্রভৃতি 
দেবগণের দিকে সকল দিক্ হইতে ধাবিত হইয়াছিল ॥8| 

তৎপরে দেবতাব পূর্বের্ব বৃত্রাস্থরকেই বধ করিবার জন্ত যত্র করিলেন; তাই 
তাহারা ইন্দ্রকে অগ্রবর্তী করিয়া ব্রহ্মা নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৫1 

তাহারা সকলে যাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দীড়াইলেন ; তখন ব্রহ্মা বলিলেন__ 
“দ্েবগণ ! তোমরা যে কাধ্য করিবাব ইচ্ছ! করিয়াছ, তাহা সমস্তই আমি জানিতে 
পারিয়াছি ॥৬॥ 

তোমরা যে উপায়ে বৃত্রান্থুবকে বধ করিতে পাঁবিবে, সেই উপায় আমি বলিব । 
প্ৰধীচ'নামে উদ্াীরচেত। এক মহধি আছেন ॥৭ 
তোঁমর! সকলে যাইয়া সম্মিলিত হইয়া তাহার নিকট বর প্রার্থনা কর। তিনি 

ধর্মত্ম। ; স্বৃতরাং তিনি সন্তুষ্ট চিত্তেই তোমাদিগকে বব দান করিবেন 1৮| 



৮৯৬ মহাভারতে ব্ন- 

স বাচ্যঃ সহিতৈঃ সব্বৈৰর্ভবন্তির়কাজ্কিভিঃ | 
্বান্যস্থীনি প্রয়চ্ছেতি ব্রেলোক্যস্য হিতায় বৈ ॥৯॥ 
স শরীরং সমুৎস্যজ্য স্বান্যন্থীনি প্রদান্যতি | 

তন্তাস্থিভিেমহাঘোরং বজং সংস্কিয়তাং দৃঢ়ম্ ॥১০॥ 
মহচ্ছক্রহুণং ঘোরং ষড়জ্ং ভীমনিন্বনম্। 
তেন বজেণ বৈ বৃত্রং বধিষ্যতি শতক্রতুঃ ॥১১॥ (যুগ্মকম্) 

এতদ্বঃ সর্বমাখ্যাতং তম্মাচ্ছীঘ্রং বিধীয়তাম্। 
এবমুক্তাস্ততে৷ দেবা অনুজ্ঞাপ্য পিতামহম্ ॥১২॥ 
নারায়ণ পুবস্কত্য দধীচস্তাশ্রিমং বধুঃ | 

সরম্থত্যাঃ পে, পাবে নানান্রুমলতারৃতম্ ॥১৩॥ (যুগ্মাকম্) 

ঘট্পদোদ্গীতনিনদৈবিঘুষ্টং সামগৈরিব । 
পুংস্কোকিলববোন্ধিশ্রং জীবঞ্ীবকনাদিতম্ ॥১৪॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
তমিতি। সাহিত্যেন যাল্কাযা গুরুত্বাতিবেক ইত্যাশয়ঃ। দীশ্ততি তং বব ৮ 

সইতি। ত্রৈলোক্যন্ত হিতাঁষ একশ্য গ্রাণত্যাগে। যুক্ত এবেত্যভিপ্রাযঃ ॥21 
নমইতি। সংক্রিষতাং নিশ্াষতাম্। দৃঢং লৌহাঁদপি, অতিপ্রাচীনত্বাতবস্থখিতি ভাবঃ। 

শত্রু হস্তীতি শক্রহণম্, পচাদিত্বদচ,। যডশ্রং ষটুকোঁণম্ ॥১০--১১॥ 

এতর্দিতি। অনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং কাঁবষিত্বা ৷ পুরস্কৃত্য অগ্রবর্তীকিত্য ।১২--১৩। 
ভাঁরতভাঁবদীপঃ 

ভূষ ইতি ॥১--৭॥ স বো দীস্ততি ঈদ্মিতমিতি শেষঃ1৮--১০॥ যভক্তি ষটুকোঁণন্ 
1১১--১৩] জীবগ্তীববদিবেতি লুণ্চোপমা, যতো জীবকৈঃ ক্ষুত্রজীবৈঃ পশ্বাদিভিনদিতমত- 

তোমরা জয়াভিলাষীবা সকলেই সম্মিলিত হইয়! তাহাকে বলিবে যে, “ত্রিভুবনেব 
ম্ঙ্গলেব জন্য আপনি আপনাব অস্থিগুলি দান ককনঃ ॥৯॥ 

তিনি দেহত্যাগ কবিয়া নিজেব অস্থিগুলি দান করিবেন ; তাহার অস্থি বাবা 

অতি ভয়ঙ্কর, দৃঢ়, বৃহৎ, শক্রঘাতী, ষট্কোণ ও ভীমনাঁদী একটা বন্ত্র নির্মাণ করিবে । 
সেই বজ্তদ্বারাই ইন্দ্র বৃত্রাস্বরকে বধ করিবেন ॥১০ --১১॥ 

দেবগণ ! এই তোমাদেব নিকট সমস্ত বলিলাম ; তোমরা সত্বর এই কাধ্য 

কর।” ত্রহ্গা এইবপ বলিলে, তাহাৰ পব দেবতার! ব্রহ্মার অনুমতি লইব! 

নারায়ণকে অগ্রবর্তী কবিরা সরন্বতী নদীব অপব পাঁবে নানাবিধ বুক্ষলতাষ আবৃত 

দধীচমুনিব আশ্রমে গেলেন ॥১২--১৩ 
€১১)*'ষড়্রি ভীমনিত্বনম্_বা ব কা। 



পর্ববাণি পঞ্চাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৯৭ 

মহিষৈশ্চ ববাহৈশ্চ স্থমরৈশ্চমবৈরপি | 
তত্র তত্রানুচবিতং শার্দ,লভয়বজ্জিতৈঃ ॥১৫| 
কবেণুভির্বারণৈশ্চ প্রভিন্নকরটামুখৈঃ। 
সবোহবগাটেঃ ভ্রীড়্তিঃ সমন্তাদনুনাদিতম্ ॥১৬। 
সিংহৈব্যাভ্ৈর্মহানাদান্ নদপ্ভিরনুনাদিতমৃ। 
অপবৈশ্চাপি সংলীনৈগু হাকন্দরশায়িভিঃ ॥১৭॥ 
তেষু তেঘবকাশেষু শোভিতং স্থমনোরমম্ | 
ত্রিপিষ্পসমপ্রখ্যং দধীচাশ্রমমাগমন্ ॥১৮| (কুলকম্) 
তত্রাপশ্ঠন্ দধীচং তে দিবাকরসম্্যতিমৃ। 

জাঙ্ল্যমানং বপুষা যথা লক্ষ্যা পিতামহম্ ॥১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 

আশ্রমং বিশিনটি পঞ্চভিঃ। যট্পদেতি। সামগৈব্রদ্ণৈরিব, যট্পদাঁনাং ভ্রমরাঁণাম্ উদ 
গীতনিনদৈর্গানধ্বনিভিঃ, বিধুষ্টং শব্দিতম্। পুংস্কোকিলানাং রবৈরু্সিশ্রং যুক্তমূ, জীবলীবকৈঃ 
পক্ষিবিশেধৈনীদিতম্। স্মবচমরে! মৃগবিশেষো। শার্দ'লভয়বজ্জিতৈরিত্যনেন মুনিপ্রভাবাৎ 
হিংসারাহিত্যং সুচিতম্। সরোহ্বগাঁটৈর্জলাশযগ্রবিষ্টেঃ, করেগুভিরহস্তিনীভিঃ সহ ক্রীভন্তিঃ, 
প্রভিন্নানি মদআবীণি করটামুখানি গণ্ডদয়বদনাঁনি যেষাঁং তৈ:। কবটেতি হম্বস্ত দীর্ঘতা। 
বারণৈর্হস্তিভিঃ, সমস্তাৎ সর্বাহু দিক্ষু, অনুনাদিতম্। নদন্তিঃ কুর্বস্তিঃ। অপরৈশ্চাপি সিংহৈ- 

ব্যাং গুহান্থু কন্দবেষু বিবরেষু চ শেরতে তিঠন্তীতি তৈঃ:। “কন্দরোহস্কুশে। বিববে চ 
গহায়া্” ইতি হেমচন্্ঃ। অবকাশেষু বৃক্ষলতাদিশূনস্থানেষু; শোঁভিতং দূ্বাদিভিঃ | ত্রিপিষ্টপ- 
সমা স্ব্গতুল্যা প্রখ্যা শোভা ষস্ত তম্। আগমন্ দেবা ইত্যনথবৃত্তিঃ 1১৪--১৮। 

তত্রেতি। তে দেবাঃ। লক্ষ্যা শরীরকান্ত্যা, পিতামহং ব্রদ্ধাণম্ 1১০| 

যে আশ্রমে সামগানকারী ব্রাহ্ষণগণের ন্যায় ভ্রমরগণ গান করিতেছিল; 

পুরুষজাতীষ কোকিলগণ ও চকোরপক্ষিগণ রব কবিতেছিল ; ব্যান্রভয়বিহীন 
মহিষগণ, শৃকবগণ, ন্থমবহরিণ্গণ ও চমরহরিণগণ দেই সেই স্থানে বিচব্ণ 
কবিতেছিল; মদআ্রাবী হস্তিগণ হস্তিনীগণেব সহিত মিলিত হইয়া, সবোববে 
অবগাহনপুর্্বক খেল! কবিতে থাকিয়া সকল দিকে শব্দ করিতেছিল ; বিচরণকাবী 

সিহগ্ণ ও ব্যান্তগণ এবং গুহা ও গর্ভশীয়ী নিভৃত সিংহগণ ও ব্যান্রগণ গুকতর গর্জন 
কবিতেছিল ; সেই সেই স্থানে নবতৃণে শোভা জন্মাইতেছিল এবং ত্বর্গেব তুল্য 
সৌন্দধ্য প্রকাশ পাইতেছিল , দেবতাঁবা সেই দবীচমুনির আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত 
হইলেন ॥১৪--১৮| 

তাহারা সেই আশ্রমে শবীরকাত্তিতে ব্রহ্মার সায় দেদীপ্যমান এবং সূর্যের তুল্য 
তেজম্বী দধীচমুনিকে দর্শন করিলেন ॥১৯ 

বন-১১৬ ৮) 



৮৪৮ মহাভারতে বন- 

তস্ত পাদ সুরা রাজন্নভিবাগ্য কৃতাগ্জলি ৷ 
অধাচন্ত বরং সর্ব্বে যথোক্তিং পরমেিনা ॥২০। 

ততো দধীচঃ পরম প্রতীতঃ ুরোভিমাংস্তানিদমভ্যুবাচ । 
করোঘি ঘছে। হিতযগ্য দেবাঁঃ ! ব্যাপি দেহং স্বয়মুৎজামি ॥২১| 

দূ এবমুক্ত। দ্বিপদাং বরিষ্ঠঃ প্রাণান্ বনী স্বান্ সহসোঁৎসসভ্। 
ততঃ স্ুরান্তে জগৃছঃ পরাসোবস্থীনি তন্তাথ যথোঁপদেশম্ ॥২২॥ 

প্রহ্টরূপাশ্চ জয়ায় দেবাস্তৃষ্টাবমাগম্য তমর্থমূচ্ঃ | 
তুষ্ট তু তেধাং বচনং নিশম্য প্রহক্টরূপঃ প্ররতঃ প্রবত্বাৎড ॥২৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
তন্তেতি। কৃত; অঞ্চলিঃ করছঘযোগো যস্থিন্ কর্দদণি তদ্যথা! তথা ॥২০| 

তত ইতি। পরমপ্রতীত আজ্মনা জগভুপকারসস্তবশ্রব্ণাদতীবানন্দিতঃ, “প্রতীতঃ সাদরে 

জাতে হষপ্রখ্যাতযোদ্বিবু” ইতি মেদিনী। বে! যুগ্সাকম্। অহো! জগত্যামীদৃশমুদরাহরণমন্যাতা- 
সম্তবমেব, যৎ স্বদেহত্যাগেনৈব পরোপকাবকরণম্ ॥২১॥ 

স্ ইতি। ছিপদাং মনস্তাণীম। বলী প্রাণত্যাগেহপি শ্বাধীনঃ। উৎনদল্ঘ যোগবলেন 
তত্যাদ। পবানোমৃতিস্ত। বথোঁপদেশং ত্রহ্মণ উপদেশমনতিভ্রম্য 1২২॥ 

ভাব্তভাবদীপঃ 
শ্চেতনমিবেত্যর্থঃ /১৪--১৫| কবেণুভিস্তিনীভিঃ, প্রতিন্ূং মাদন্রাবি করটা মদোভেদস্থানং 

গগ্স্থলৈকদেশভ্তস্ত দুখমুপবিভাগো। যেষাং তৈঃ 1১৬--১৭] ভ্রিবিউপনমপ্রখ্যৎ দবর্গতুল্যপ্রকাঁশদ্ 
1১৮--২১1 পরালোঃ গতপ্রাণস্ 1২১ ২৫॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ধণি নৈলকগ্ীঘে ভাঁরতভাঁব্দীপে পঞ্চাশীতিতমৌহ্ধ্যার়ঃ 1৮৫1 

বাজা! তখন দেবভাঁরা সকলেই দবীচমুনির চরণধুগলে নমস্কার করিবা 
কৃতাপ্রলিপুটে- ত্রন্গা বেমন বলয়! দিরাছিলেন, তেমন বরই প্রার্থনা করিলেন ॥১০ 

তাহাব পব দধীচমুনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নেই দেবশ্রেন্ঠগণকে এই কথা 
বলিলেন_“দেবগণ ! আপনাদের যাহা হিভ, তাহা আজ আদি করিতেছি, আমি 
নিজেন দেহও নিজে ত্যাগ কবিতেছি” 7২১॥ 

ননুন্তশ্রেষ্ঠ স্বাধীন দধীচমুনি এইবপ বলিবা (যোগবলে) তৎক্ষণাৎ নিজে প্রাণ 
পবিত্যাগ কবিলেন। তাহা পব নেই দেবতার! ব্রহ্মাব উপদেশক্রমে মৃত দরীচগুনিব 
অস্থিগুলি গ্রহণ কক্লেন ॥২২॥ 

ুৎপনে দেবতাঁবা আনন্দিত হইরা! ভয়লাভেব ভন বিশ্বকর্্মাব নিকট আানিঘা 

(১০১ অভিনান্ত গ্রণদ্য ৮_বা ব কাঁনি। 



পর্ববণি ধড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ | ৮৯৯ 

চকাব বজু ভূশঘুগ্ররূপং কৃত্বা চ শক্রং স উবাচ হুট । 

অনেন বজ্তপ্রবরেণ দেব! ভক্মীকুরুঘাস্ত স্থরারিমুগ্রম্ ॥২৪॥ (বুগ্মকম্) 

ততো হতারিঃ সগণঃ জখং বৈ প্রশাধি রৃততং ত্রিদিবং দিবিষ্ঠঃ | 

তুষ্ট তথোক্তস্ত পুরন্দর্তদর্ং প্রহুটঃ প্রয়তো হগৃহাৎ ।২৫॥ 

ইতি গ্রীমহাভাবতে শতদাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 

তীর্ঘযাত্রায়াং বজ্রনির্মাণকথনে পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ ₹ 
888 

বড়শীতিতোহ্ধ্যায়ঃ | 
শা িরুস্পিশ 

লোমশ উবাচ। 

ততঃ স বনী বলিভিরৈবতৈরভিরক্ষিতঃ | 

আঁদনাদ ততো বৃত্রং স্থিতমারৃত্য রোদী ॥১॥ 

ভাব্তকৌমুদী 
প্রহষ্টেতি। ত্ষ্টাবং বিশ্বকর্মাণমূ। অর্থং বজজনির্মাণবপং বিষয়মূ। প্রযতঃ কৃতমনোযোগঃ 

সন্। শত্রমিন্রম্ স তষ্টা। 'ছুরারিং বৃজান্বম্ ॥২৩--২৪ 

এ. ততইতি। সগণ আত্মীয়বগসহিত:। দিঝিষঠ দর্গে স্থিত এব। প্রয়তঃ সাবধান: ॥২৫ 

রি মহাঁমহৌপাধ্যাফ-ভারতাঁচারধ্য-মহাঁকবি-পদ্মভূষণ-্্ীহরিদাসিদ্ধান্তবাগীশভ্টাচার্্যবিবচিভাঘাং 
মহাভারতটাকাযাং ভাঁবতকৌ মুদদীসমাখ্যাযাং বনপর্ববণি ভীর্ঘযাত্রীযাং পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ 1০ 
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সেই বিষয় ব্লিলেন। তখন বিশ্বকর্মা ভাহাদেব কথা শুনিয়া, আনন্দিত ও 

, মনোযোগী হইয়া, যত্পূ্র্বক অতিতযঙ্করাকৃতি বন নির্মাণ করিলেন, সেইবপ বজ 
4 নিরধাণ কৰয়া আনন্দিত হইযা ইন্রকে কহিলেন--“দেব! আপনি এখন এই উত্তম 
+ বন্জদ্ধারা ভয়ঙ্কর বৃত্রান্থ্রকে ভন্ম ককন 1২৩--২৪॥ 

রর শক্র সংহার কবিয়া তৎপরে ব্বর্গে থাকিয়া আত্মীয়ত্বজনের সহিত স্থুখে সমস্ত 

 স্্বাজ্য শাসন করুন।» বিশ্বকণ্মনা সেইকপ বলিলে, দেবরাজ আনন্দিত ও 
/ সাবধান হইয়া সেই বন্তর গ্রহণ করিলেন” ॥২৫॥ 

রর 2 

ঠি. লোমশ বলিলেন--পতাহার পব ইন্দ্র বন ধাবণ করিয়া, বলসম্পন্ন দেবগণ- 

কর্তৃক সকল দিকে বক্ষিত হইবাঁ, স্বস্থান হইতে বাইয়া বৃত্রান্ুবকে পাইলেন ; 

/ (২৫)-দিবিষ্ট[_বাব কা। * **শততম+-৮বা ব কা পি, *৮একোনশততম:”নি । 



£১০ ৩ মহাভাবতে ব্ন- 

কালকেয়ৈরহাকাঁয়ৈঃ সমন্তাদভিরক্ষিতঘ্ ৷ 
সমুগ্ভতপ্রহবণৈঃ সশৃঙ্গেরিব পর্ববতৈঃ ॥২ (যুগ্মাকম্) 
ততো যুগ্ধং সম়ভবদ্দেবানাং দাঁনবৈঃ সহ। 
যুহূর্তং ভরতশ্রেষ্ঠ ! লোকত্রাসকবং মহৎ 1৩॥ | 
উদ্যত প্রতিপিষ্টানাং খড়গানাং বীরবাহুভিঃ । 
আঁসীৎু সুতুমুলঃ শব্দ? শরীরেঘ্ঘভিপাত্যতাম্ ॥৪॥ 

শিরোভিঃ প্রপতন্ভিশ্চাপ্যন্তরীক্ষান্মহীতলমৃ। 
তালৈরিব মহারাজ ! বৃস্তাদ্ভ্রক্টেবদৃশ্যত ॥৫॥ 
তে হেমকবচা ভূত্বা কালেরাঃ পরিঘায়ুধাঃ। 

ত্রিদশানভ্যবর্ত্ত দাবদগ্ধা ইবান্দ্রয়ঃ 1৬ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। বন্দী বজ্ধব ইন্দ্রঃ। বোঁদসী বর্গমত্যো? “ভূগ্চাঝৌ বৌদন্ডৌ বোদসী চ তে” 

ইত্যমরঃ। ততঃ স্বদেশাৎ। কালকেৈরস্থরৈং। প্রহরণানাং শৃঙ্গতুল্যত্বম্॥১-_২1 
তত ইতি। মুহূর্তং কিষন্তং কালিং ব্যাপ্য। মহদযুদ্ধমিতি সহ্বন্ধঃ ॥৩| 

উদ্ভতেতি। বীবাঁণাং বাঁহুভিঃ, আঁদৌ উদ্তা উন্তোলিতাঁঃ অনন্তরং প্রতিপিট! বিপদৈ: 
প্রত্যাঘাতেন ভগ্রান্তেষাম্, বিপক্ষারণাং শবীরেষু অভিপাঁত্যতাম্ অভিপাঁত্যমানানাঁং খজ্গানাম 
স্ুতুমূলঃ শব্দ আসীৎ 181 

শিরোভিবিভি। তাঁলৈঃ কলৈবিব। মহীতলং ব্যান্তমিতি শেব: 1৫0 

তইতি। কাঁলেযা অন্থরাঃ। অভ্যবর্ত্ত অভ্যধাবন্। দাবো বনবন্থিঃ 1৬ 

বৃত্রান্থুর তখন (আপন সৈম্গণ দ্বাবা) স্বর্গ-মত্ত্য ব্যাপ্ত কবিয়া অবস্থান কবিতে 

ছিল; আর শুরগবুক্ত পর্ব্বতনমূহের ন্যায উদ্তাস্ত্র বিশাল দেহ কালকেয় অস্থবগণ 
সকল দিক্ হইতে তাহাকে রক্ষা কবিতেছিল ॥১-_২॥ 

ভরতশরে্ঠ! তাঁহার পব কিছুকাল দানবগণের সহিত দেবগণের লোকভয়জনক 
মহাঁধুদ্ধ হইল ।৩| 

বীরগণ হস্ত দ্বারা ভববাঁরি সকল উত্তোলন করিব বিপক্ষগণেব শরীরে আঘাত 
করিবার উপক্রম করিবামাত্র বিপক্ষেবা প্রতিঘাত করিল ; তৎ্গশাঁৎ সে ভরবারিগুলি 

ভগ্ন হইতে থাকায় অভিতুমুল শব্দ হইতে থাকিল 181 
মহারাজ! ভখন দেখা গেল যে, বৃন্তচ্যুত তাঁলকলেব স্তার আকাশ হইতে 

নিপতিত মস্তকদ্বার] ভূতল ব্যাপ্ত হইতে লাগিল 1৫1 
তখন কালকে অনুরগণ ্বর্ণনয় কবচ ধাব্ণপুর্ধক পবিঘ উদ্ভোলন করা 

দবাগ্মিদহাান পর্ববতনমূহেব ন্যায় দেবগণেব দিকে ধাঁবিত হইল 1৬ 
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তেষাং বেগবতাং বেগং সাভিযানং প্রধাবতাষ্। 

ন শেকুস্ত্িদ্শাঃ সোঢুং তে ভগ! প্রান্বন্ ভয়াৎ ॥৭॥ 

তান্ দৃষ্ট। ভ্রবতো ভীতান্ সহত্রাক্ষঃ পুবন্বরঃ | 
বৃত্রে বিবর্ধমানে চ কশ্মলং মহদাবিশৎ ॥৮॥ 

কালেয়ভয়সন্তরস্ডো দেবঃ সাক্ষাৎ পুবন্দরঃ | 

জগাম শরণং শীন্ত্রং তন্ত নারায়ণং প্রভূম্ ॥৯॥ 

তং শক্রং কশ্মলাবিং দৃষট। বিষ্ুঃ সনাতিনঃ | 
স্বতেজো! ব্যদধচ্ছক্রে বলমস্ বিবর্দয়ন্॥১০॥ 

বিনা গোপিতং শক্রং দৃষ্টা দেবগণাম্ততঃ। 
সর্ববে তেজঃ সমাদধ্যুস্তথা ব্রন্র্যয়োহমলাঃ ॥১১॥ 
স সমাপ্যাফ্িতঃ শক্রো বিষ্না দৈবতৈঃ সহ। 
থাধিভিন্চ ষহীভা গৈর্বলবান্ সমপ্যত ॥১২। 

ভারতকৌমুদী 
তেষামিতি। সাভিমানং সগর্র্ম্। ভগ্রীঃ ঘসংঘবিষ্লিষ্টাঃ সস্তং 1৭1 
তানিতি। কশলং মোহম্, “মুচ্ছ? তু কম্খলং মোহঃ” ইত্যমরঃ1৮| 
কালেয়েতি। শরণং জগাঁম, আত্মনি বলাধানার্থমিতি ভাঁবঃ 141 

তমিতি। কশ্বলাবিষ্টং মোহাবিষ্টম্। ব্যদধৎ অপিতবান্॥১০ 
বিষ্ুনেতি। গোঁপিতং বক্ষিতম্। সমাদধ্যুরপিতবন্তঃ। অমলা নিষ্পাপাঃ 1১১ 
লইতি। সমাপ্যাধিতঃ তেজোহর্পণেন বদ্ধিতঃ। সমপদ্যত অজীযত 1১২। 

ভাবতভাবদীপঃ 

তত ইতি। রোদসী গাবাপৃথিব্ো 1১--৩।  বীববাহুভিঃ সার্ঘমাদাবৃদ্ধতাঃ পশ্চাঁদন্তৈঃ 

গ্রতিপিষ্টান্তেযাম্॥৪।  তাঁলৈস্তালফলৈঃ ॥৫--৯|  ব্যদধৎ নিহিতবাঁন্ ॥১--১২॥ বলম্থং 

গর্ব্বের সহিত ধাবিত বেগবান্ সেই অন্ুরগণের বেগ দেবতার! সহা কবিতে 

পাঁরিলেন না; তীাহাবা বণে ভঙ্গ দিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥৭॥ 

বৃত্ান্থুরের পবাক্রম বৃদ্ধি পাইতে লাঁগিলে, দ্বেবগণ ভীত হইয়া পলায়ন 
করিতেছেন--ইহু! দেখিয়! দেবরাজ অত্যন্ত মোহাবিষ্ট হইলেন ॥৮| 

এবং তিনি কাঁলেয় অস্থবগণের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া সত্বরই যাইয়া প্রভূ 
নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন ॥৯॥ 

তখন সনাতন নারায়ণ দেবরাঁজকে মোহাবিষ্ট দেখিয়া উহাব বলবৃদ্ধি করিবাঁব 
জন্য নিজের তেজ উহার শবীরে সমর্পণ করিলেন ॥১০1 

তাহীর পর দেবতারা ও নিষ্পাপ ত্রন্মধিবা সকলেই দেবরাজকে বিষুকর্তৃক 
বক্ষিত দেখিয়ী আপন আপন তেজ তীহার শরীরে সমর্পণ কবিলেন ॥১১। 



৯০২, মহাভাবতে বন. 

জ্বাত্বা বলস্থং ভ্রিদশীধিপন্ত ননাদ বুত্রো মহতো নিনাান্। 
তন্ত প্রণাদেন ধবা দিশশ্চ খং স্টোর্নণাশ্চাপি চচাল সর্ববমূ ॥৯৩| 
ততো মহেন্দ্রঃ পরমাভিতপ্তঃ শ্রত্ব' ববং ঘোবরূপং যহান্তম্। 

ভযে নিমগ্রস্রিতে মুমোচ বং মহততস্ত বধায় রাজন্ ! ॥১৪॥ 

ঘ শব্রবজ্রাভিহতঃ পপাত মহাস্বঃ কাঞ্চনমাল্যধাবী | 

যথা মহাঁশৈলববঃ পুরস্তা স মন্দবে বিষুকরাদিমুক্তঃ ॥১৫। 
তন্মিন্ হতে দৈত্যববে ভয়ার্তঃ শত্রু প্রচুত্রাব সবঃ প্রবেষ্টম্। 
বস্রং স মেনে ন কবাছিমুক্তং কুত্রং ভযাচ্চাপি হতং ন মেনে ॥১৬| 

সর্বেধ চ দেবা মুদিতীঃ প্রহ্থষ্টা মহ্ধযশ্চেন্্রমভিষ্ট,বন্তঃ 
বৃত্রং হতং সংদদৃণ্ডঃ পৃথিব্যাং বজাহতং শৈলযিবাবদীর্স্ ॥১৭॥ 

ভীবতকৌমুদী 
জ্ঞাত্বেতি। বলম্থৎ ব্লবন্তমূ। নাঁনদ চকাব। নগাঃ পর্ববতা্চ, এত সর্ববম॥১৩| 
তত ইতি। পবমাভিতপ্তঃ অতীবসন্তপ্রচিত্তঃ। তন্ত বৃতরান্স্ত ॥১৪| 
সইতি। সবৃত্রঃ। পুবস্তাঁৎ পূর্ব সমুদ্রমন্থনানভ্তবমিত্যর্থ ॥১৫| 

তন্সিক্নিতি। ভযাতিবেকাদিন্রস্তাযং মহানেব বিভ্রম আসীদিত্যাশযঃ |১৬| 

তখন মহাভাগ খধিগণ ও দেবগণেব সহিত বিষু। তেজ দান কবিয়। ব্ধিত 
কবিলে, দেববাঁজ অত্যন্ত বলবান্ হইলেন ॥১২॥ 

দেববাজ বলবান্ হুইয়াছেন- ইহা! জানিয! বৃত্রান্থব বিশাল সিংহনাঁদ কবিষ! 

উঠিল; তাহাঁব সেই সিংহনাঁদে পৃথিবী, দিক্ সকল, আকাশ, ন্বর্গ ও পর্বত এই 
সমস্তই যেন কাঁপিতে লাগিল ॥১৩৷ 

বাজা! তাহাব পর দেবরাজ বৃত্রাস্থুরের বিশাল ও ভয়ঙ্কব সিংহনাদ শুনিযা, 
অত্যন্ত সন্তুপ্ত ও ভষে নিমগ্ন হুইবা, তাহার বধের জন্ত সত্ববই সেই বিশাল বন 

নিক্ষেপ কবিলেন ॥১৪।॥ 

স্ব্ণম[ল্যধাবী মহান্মুব বৃত্র ইন্দ্রের বজে তাঁড়িত হইযা-_পূর্ব্বকালে বিষুব হপ্ত 
হইতে বিমুক্ত মহাপর্র্বত মন্দবেব স্যাঁৰ ভূতলে পতিত হইল ॥১৫। 

সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ বৃত্র নিহত হইলে, ইন্দ্র ভঘবিহ্বল হইয়! সবোববে প্রবেশ 

কবিবান জন্ ধাবিত হইলেন। কারণ, আপন হস্ত হইতে বজ্জ যে নিক্ষিপ্ত 

হইঘাছিল, তাহা তিনি ভয়বশতঃ ধাঁবণা কবিতে পাবিযাঁছিলেন না; কিংবা 
বৃত্রান্থুৰ যে নিহত হুইবাছিল, 'াহা'ও তিনি ভরবশতই মনে কবিতে পাবিয়াছিলেন 

না ॥১৬ 

(১৭) ছ্িতাার্দং বাব কা পি নাস্তি। 
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সর্ববাংশ্চ দৈত্যাংস্তবিতাঁঃ সমেত্য জন্গঃ স্বা বৃত্রধধাতিতপ্তান্। 

তৈস্ত্রাস্তমানান্তিদশৈঃ সমেতৈঃ সমুদ্রমেবাবিবিশুর্ভয়ার্তীঃ 1১৮ 
প্রবিষ্ঠ চৈবোদধিমপ্রমেয়ং বযাকুলং নক্রদমাকুলঞ্চ | 
তদা ন্ম মন্ত্র সহিতাঃ প্রচক্রুদ্রৈলোক্যনাশার্ঘমভিন্রযন্তঃ 1১৯ 
তত্র বম কেচিন্মতিনিশ্চয়জ্ঞান্তা-স্তানুপায়ানুপবর্ণর়স্তি | 
তেধান্ত তত্র ক্রমকাঁলষোগীদৃঘোরা মতিশ্চিন্তয়তাং বভ়ুব ॥২০।॥ 
যে সন্তি বি্যাতপমোপপন্নান্তোং বিনাশ; প্রথমন্ত কার্য্যঃ | 

লোক। হি সর্ষের তপসা প্রিয়ন্তে তম্মাত্বরধ্বং তপসঃ ক্ষয়ায় ॥২১॥ 

সর্ব ইতি। মুদিতা আঁনন্দিতাঁঃ অতএব প্রহ্ষ্টা উৎযুল্লবদনা ইত্যপৌনরুক্রম্॥১৭| 
সর্বানিতি। ত্রিদশৈর্দেবৈঃ, সমেতৈঃ সশ্মিলিতৈঃ। আবিবিভ্র্দৈত্যা ইতি শেবঃ (১৮ 
প্রবিগ্তোতি। ঝাধনকরৌ মতস্তবুত্ভীবৌ। অভিন্মযন্তো গব্বিতা ভবন্তঃ1১৪। 

তত্রেতি। তত্র মন্ত্রণীসভাঁষাম মত্য। স্বত্ববদ্ধ্ৈব নিশ্য়ং কার্য্যসিদ্ধেরব্ঠস্তাব্ং জীনন্তীতি তে 
মতিনিশ্চযজ্ঞঃ, কেচিদ্দৈত্যাত, জগদ্িনাশায় তাঁংস্তান্ গ্রপ্তহত্যাদীনপাষান্, উপব্্য্তি স্ম। তত্র 
তদানীম্ চিন্তয়তাং জগ্ধিনাশৌপাষং ভাবযতাম্, তেষাং দৈত্যানাম্, ক্রমকালযোগাৎ ক্রমশঃ ইয়ং 
ঘোরা মতি্বভূব |২০॥ 

যইতি। হিযন্মাৎ। ধ্রিষন্তে অবতি্ঠন্তে। ত্বধবং ত্ববষা যতধবস্॥২১1 

এদিকে দেবতাঁব! ও মহধিবা সকলে আনন্দিত এবং উৎফুল্পমুখ হইয়া ইক্রের 
প্রশংসা করিতে থাকিয়া, বভ্রতাড়িত ভূতলপতিত পর্ববতের যায় নিহত বৃত্রাস্থরকে 
দর্শন করিলেন ॥১৭। 

তাঁহাৰ পর দ্রেবতাবা সম্মিলিত ও ত্বরিত হইয়া বৃত্রবধসন্তপ্ত দৈত্যগণকে বধ 
করিতে লাগিলেন; তখন সম্মিলিত দেবগণের আক্রমণে সন্ত্রস্ত হইয়া দৈত্যেরা 
যাইয়া! সমুদ্রেই প্রবেশ করিল ॥১৮। 

মস্ত ও কুন্তীরে পরিপূর্ণ অপরিমেয় সমুত্রে প্রবেশ কবিয়া দৈত্যেবা আবার 
সম্মিলিত ও গবিবত হইয়া তখনই ত্রিভূবনবিনাঁশের জন্য মন্তরণা করিতে লাগিল 1১৯। 

সেই সভায় বুদ্ধিমান্ বলিয়৷ অভিমানী কতকগুলি দৈত্য জগদ্ধিনাশেব জন্য নাঁনা 
উপীয্বেব বর্ণনা করিল; তাহা পব চিন্তা করিতে কবিতে তাহাদেব ক্রমশঃ এই 
ভয়ঙ্কব বুদ্ধি হইল-_॥২০| 

“বিগ্তা ও তপস্তাসম্পন্ন যে সকল লোক আছে, প্রথমে তাহাদিগকে বিনাশ 
কবাই উচিত। কারণ, তপস্তাব বলেই সমস্ত লোক অবস্থান কবিতেছে ; অতএব 
তপস্তা! নষ্ট কবিবার জন্যই সত্বর চেষ্টা কব ২১1 



৯০৪ ' মহাভারতে 

যে সন্তি কেচিচ্চ বন্থন্ধবায়াং তপন্ষিনো ধর্্মাবিদ্চ তজ জ্ঞাঃ ! | 

তেষাং বধঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রমেব তেষু প্রণষ্টেমু জগৎ প্রণষ্টম্ ॥২২॥ 
এবং হি সর্ব গতবুদ্ধিভাবা জগদ্বিনাশে পরমপ্রহুষ্টাঃ। 
দুর্গং সমাশ্রিত্য মহোম্মিমন্তং বত্বাকরং বরুণন্তালয়ং স্ম ॥২৩| 

ইতি প্ীমহীভাবতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈরীসিক্যাং বনপর্ববণি 
তীর্ঘঘাত্রাযাঁং বুত্রবধোপাখ্যানে ষড়নীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০) 

779৯5 

ভাবতকৌুদী 
যইতি। তান্ তপদ্থিনো ধর্মবিদশ্চ জানন্তীতি তে তথা, তৎসন্বোধনম্ ॥২২| 

এবমিতি। জগদ্িনাশে গতে৷ বুদ্ধিভাব মত্যভিপ্রাযৌ যেষাং তে। বরুণস্ত আলযং সমুদ্র 
তন্দ্রপং দুর্গং সমা্রিত্য পরমপ্রহষ্টা আসন্। ন্মেতি পাদপূবণে ॥২৩| 

ইতি মহামহোপাঁধ্যাফ-ভারতীচার্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীহবিদীসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচারধ্যবিরচিতায়াং 
মহাভারতটাকাযাং ভীরতকৌমুদ্ীসমাধ্যায়াং বনপর্ববণি তীর্থযাত্রায়াং ফডশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০1 

2%2- 

ভারতভাবদীপঃ 
বলবন্তম্ 1১৩-_ ১৪॥ মাঁল্যধাবী মাঁলাধাঁরী ॥১৫॥ হতমপি বৃত্রং ভযাঁৎ ন হতমিব মেনে 1১৬-__২০। 

ধিষন্তে জীবন্তি ॥২১-_২২|॥ গতবুদ্ধিভাবাঃ প্রাপ্তধীনিশ্চযাঃ। বরুণস্তালযং সমুদ্রমূ ॥২৩| 

ইতি শ্রীমহাঁভীরতে বনপর্বণি নৈলকষ্ঠীষে ভাবতভাবদীপে ষডশীতিতষোহ্ধ্যাষঃ 1৮৬1 
১৯৫ 

হে অভিজ্ঞ দৈত্যগণ! পৃথিবীতে যে কেহ তপন্বী বা ধর্মজ্ঞ আছে, সত্ববই 
তাহাদিগকে বধ কর। কারণ, তাহাঁবা বিনষ্ট হইলেই জগৎ বিনষ্ট হইবে” ॥২২॥ 

এইভাবে জগদ্বিনাশেব দিকে বুদ্ধি ও অভিপ্রায় স্থির হইলে, দৈত্যের৷ সকলে 
মহাতরঙ্গশালী ও রত্বেব আকর সমুদ্র-দর্গ আশ্রয় করিয়া পবম আনন্দিত হইয়া 
অবস্থান কবিতে লাগিল” ॥২৩॥ 

2২৯৮১০২০০২৮ 
২--১৮442 +:৯৮:৮:০+42 ০০৬৯৫ 

* £*একাধিকশভতমঃ১৮বা বকা পি, “"শততম্৮"-নি। 



সপ্তানীতিতমোহধ্যায়ঃ ৷ 
কি 

লোমশ উবাঁচ। 
সমুদ্রং তে সমাশ্রিত্য বারুণং নিধিমন্তনঃ | 
কালেয়াঃ সম্পরবর্তন্ত ত্রেলোক্যন্ত বিনাশনে ॥১1 
তে বাত্রো সমভিক্রুদ্ধা ভক্ষয়ন্তি সদা মুনীন্। 
আশ্রমেষু চ যে সন্ভি পুণ্যেঘায়তনেষু চ ॥২॥ 

বশিষ্ঠস্তাশ্রমে বিপ্রা ভক্ষিতাস্তৈছু'রাত্মভিঃ ।' 
অশীতিঃ শতমক্কৌ চ নব চান্যে তপস্থিনঃ ॥৩ 
চ্যবনস্াশ্রমং গত্ব! পুণ্যং দ্বিজনিষেবিতমূ । 
ফলমুলাশনানাং হি মুনীনাং ভক্ষিতং শতম্ 181 
এবং রাত্রৌ স্ম কুর্তি বিবিশুশ্চার্ণবং দিবা। 
কালেয়ান্তে ছুরাত্বানো ভক্ষয়ন্তস্তপোধনান্ ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
সমুদ্রমিতি। বাক্ষণৎ বরুণদেবতাঁকম্। সম্প্রবর্তন্তেতি অভাগমাভাঁব আর্চঃ 1১1 

তইতি। ভঙ্ষযস্তি বিনাশযস্তি স্রেত্যর্থঃ। আফ়তনেষু শগে্রেযু ২ 
বশিষ্টস্তেতি। অত্রাপি ভক্ষিতা বিনাশিতা৷ ইত্যর্থঃ ॥৩ 

চ্যবনস্তেতি। ফলমূলাশনানাং ফলমূলভোজিনাম্ 1৪॥ 

লোমশ বলিলেন--“সেই কালেয় অস্থুবেরা বরুণপালিত ও জলের আঁধার 
সমুদ্র-ছুর্গ আশ্রয় করিয়া ত্রিতুবনবিনাশে প্রবৃত্ত হইল ॥১1 

আশ্রমে ও পুণ্যক্ষেত্রে ধাহারা থাকিতেন, সেই সকল মুনিকে তাহাবা প্রত্যহ 
রাঁত্রিতেই ক্রুদ্ধ হইয়া যাইয়া বিনাশ করিত ॥২॥ 

সেই ছুরাত্মারা বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া একশত সাতান্নববই জন পন্থী 
ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিল ॥৩| 

্রাহ্মণসেবিত পবিভ্্র চ্যবনেব আশ্রমে যাইয়া ফল-মূলভোজী একশত ত্রাহ্মণকে 
সংহাব কবিল ॥৪।॥ 

তপন্বি-সংহাবে প্রবৃত্ত সেই ছুবাত্বা কালেয় দৈত্যগণ বাত্রিতে এইবপ করিত 
এবং দিনের বেলায় সম্ু্রে প্রবেশ করিত ॥৫॥ 

(৫) পরাধিং বা বকা পি নাক্তি। 

বন*১১৪ (৮ 



৯০৬ মহাভাবতে বন- 

ভরদ্বাজাশ্রমে চৈব নিয়তা ব্রহ্মচারিণঃ | 
বাষ্াহারান্থৃতক্ষাণ্চ বিংশতিঃ সংনিসুদিতাঃ ॥৬| 
এবং ক্রমেণ সর্ববাংস্তানাশ্রমান্ দানবাস্তদা | 

নিশায়াং পরিধাবস্তি মতা ভুজবলাশ্রয়াৎ । 

কালোপস্যষ্টাঃ কালেয়৷ দ্বন্তো৷ ছ্বিজগণান্ বহুন্ ॥৭॥ 
ন চৈনানন্ববুধ্যস্ত মনুজা মন্ুজোতম !। 
এবং প্রবৃভান্ দৈত্যাংস্তাংস্তাপসেষু তপন্থিনঃ ॥৮॥ 
প্রভাতে সমদৃশ্যন্ত নিয়মাহারকশিতাঃ। 
মহীতলস্থা মুনয়ঃ শরীরৈর্গতজীবিতৈঃ ॥৯॥ 

এবমিতি। বাত্রো গুপ্তহত্যাসৌকর্য্যাৎ দিবা চ দেবভষাঁদিতি ভাব; ॥৫1 

ভবদ্বাজেতি। নিষতা নিয়মবন্তো ব্রতিন ইতি যাঁবং। সংনিস্দিতা নাশিতাঃ |৬| 

এবমিতি। কাঁলোপব্ষ্টা আসনমৃত্যবকঃ 1 ষট্পাদোহযং শ্লোকঃ 1৭॥ 

নেতি। হে মন্জৌত্ম। তপন্বিনো মন্থজা অপি, তাঁপসেষু এবং গুগুহত্যাঁধাং প্রবৃভান্ 

তান্ এনান্ দৈত্যান ন চ নৈব অন্ববুধ্যস্ত নাঁজানত্ত। যগ্যঙ্ঞন্তন্, তদীবন্ঠমেব তপোবলেন 
স্যবারযিস্তন্নিতি ভাব 1৮ 

প্রভাত ইতি। নি্ষিমেন উপবাসাধিব্রতেন আহাঁবেণ ফলমূলাদিমীত্রভোজনেন চ কশিতাঃ 
রুশীকুতশবীরাঃ। গতজীবিতৈঃ শরীবৈবিশিষ্টাঃ সমদৃশস্তীপবৈঃ ॥২| 

ভারতভাবদীপঃ 
সমুন্বমিতি। কাঁলেষাঃ কালায়াঃ কশ্ঠপভার্ধ্যাধাঃ পুত্রাঃ ॥১--৬।॥ কালো পস্ষীঃ মৃত্যুন! 

গ্রস্তাঃ 1৭ তাপসেষু প্রবৃস্তান্ দেত্যাংস্তাপসা এব তাপসা কুতো ন বাবয়স্তি ইত্যাশঙ্ক্যাহ-- 
তপশ্বিথিতি। তপনৈব ধনবত্স্ব দেহনাশেছপি তপোনাশো মাভুদিতি ভাব:1৮1 

এবং তাহার! ভবদ্বাজেৰ আশ্রমে যাইয়া ব্রতী, ব্রহ্মচারী, বাঁযুভোজী ও 
জলমাত্রপায়ী কুড়ি জন তপন্থীকে সংহাব করিল ॥৬॥ 

বাহুবলে মন্ত মেই আঁদন্নমৃত্যু কাঁলেয়দানবেরা তখন এই প্রকাবে বহুতর 
ব্রাহ্মণকে বধ করিতে থাঁকিয়! রাত্রিতে সেই সকল আশ্রমে বিচরণ কধিতে 
লাগিল 1৭॥ 

নবশ্রেষ্ঠ! সেই দৈত্যেবা তপস্থিগণেব প্রতি এইভাবে গুপ্তহত্যায় প্রবৃত্ত 
হইলেও তপশ্বীবা তাঁহা বুঝিতে পারিতেন নাঁ)॥৮ 

প্রভাতকাঁলে দেখা যাইত উপবাঁসে ও কলমূলমাত্র ভোজনে কৃশ এবং প্রাণহীন 
মুনিগণেব শবীবগুলি ভূভলে পড়িরা রহিয়াছে 1৯] 

(০)-""তাপসেবু তপব্বিরু-না ব কা নি। (৯)-নিয়মাহারকধিতাঁ বা! বকা পি। 



পর্ববণি সণ্তাগীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯০৭ 

ক্ষীণমাংসৈবিরধিরৈধিমজ্জান্তৈবিসন্ষিভিঃ | 
আকীর্নেরাবভে। ভূষিঃ শঙ্ঘানামিব রাশিভিও ॥১০| 
কলসৈরিপ্রবিদ্ধৈশ্চ জ্রুবৈর্ভগনৈক্তথৈব চ | 
বিকীর্ণৈরগ্িহৌ ত্রৈশ্চ ভূর্বভূব সমাবৃতা ॥১১॥ 
নিঃস্বাধ্যায়ব্ঘটুকারং নষ্টযজ্ঞোৎ্সবক্রিয়ম্। 
জগদাসীনিরুৎ্সাহং কালেযভয়গীড়িতম্ ॥৯২॥ 
এবং সংক্গীয়মাণাশ্চ যানবা মনুজেশ্বর ! | 

আত্মন্রাণপর! ভীতাঃ প্রান্রবন্ত দিশো ভয়াণড ॥১৩ 
কেচিদ্গুহাঃ প্রবিবিশুনিরঝরাংস্চাপরে তথা। 
অপবে মরণোদিপ্ন। ভয়াৎ প্রাণানবাস্থজন্ ॥১৪॥ 

কেচিদত্র মহ্ষোসাঃ শুবাঃ পরমহষিতাঃ | 
মার্গমাণাঃ পবং ঘত্বং দাঁনবানাং প্রচক্রিরে ॥১৫॥ 

ভারতকোধুদী 
ক্গীণেতি। বিমজ্জান্্রৈঃ মজ্জান্ববহিতৈঃ, বিসদ্ধিভিঃ বিশ্লি্টসংযঘোগস্থানৈঃ 1১০| 

কলসৈবিতি। বিপ্রবিদ্ধৈহ্)ভরত্বাদিনা বিপবীতীকৃতৈঃ, জরবৈরযজঞপাত্রবিশেষৈঃ ॥১১। 

নিবিতি। নিঃস্বাধায়বট্কারং বেদপাঠদেবহ্বির্দানবহিতম্১২॥ 

এবমিতি। আত্মত্রাণপবা আত্মবক্ষাব্যাপৃতাঃ সম্তঃ ॥১৩| 

কেচিদ্দিতি। নিবাবান্ পর্ববতজলপ্রবাহান্ তদাবৃতদেশানিত্যর্থঃ1১৪॥ 

ব্ত, মাংস, মজ্জা ও অন্ত্র না থাকায় এবং সন্ধিসকল বিশ্লিষ্ট হওয়ায় কেবল 

অস্থিরাশিই অবশিষ্ট রহিত ; সুতবাং শঙ্খরাশিব স্তায় বিক্ষিপ্ত সেই অস্থিরাশিদ্বারা 

ভূতল ব্যাপ্ত থাকিত ॥১০| 

উন্টা-পা্ট। করা কলসী, ভগ্ন আরব এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অগ্নিহোত্রেব পাত্রগুলি 

দ্বারা ভূতল আবৃত থাঁকিত ॥১১। 
তখন জগৎটাই কাঁলেয় অন্তুবগণেব ভয়ে গীভিত হইয়া পড়িল বলিয়া! বেদপাঠ, 

ব্ষট্কাঁব, ষজ্ঞজ ও উৎসবকাধ্য তিরোহিত হইয়া! গেল এবং কাহারও কোন উৎসাহ 
থাঁকিল না ॥১২॥ 

বাঁজা! মনুষ্যগণ এইভাবে ক্ষয় পাইতে থাঁকিয়! অন্থবগণের ভয়ে ভীত হইয়া 
আত্মবক্ষাব জন্য নানাদ্িকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥১৩॥ 

কতকগুলি লোক যাইয়া গুহায় প্রবেশ করিল, অন্ত কতকগুলি পার্বত্য জল- 
প্রপাতের অন্তরালে লুকাইল এব মৃত্যুভয়ে অস্থির অপর কতকগুলি লোক ভয়ে 
প্রাণত্যাগই কবিল ॥১৪॥ 



৯০৮ মহাভারতে বন- 

ন চৈতোনধিজগ্মস্তে সমুদ্রং সমুপাশ্রিতান্। 

শ্রমং জগ্মণ্চ পরমমাজগ্ম, ক্ষয়মেব চ ॥১৬। 

জগত্যুপশমং যাতে নষ্টবজ্ঞোুসবক্রিয়ে | 
আজগ্ম,ঃ পরমাষাপিং ভ্রিদশ! মনুজেশ্বর ৷ ১৭ 
সমেত্য সমহেন্দ্রাশ্চ ভয়াম্মন্ত্রং প্রচক্রিরে । 

শরণ্যং শরণং দেবং নারায়ণমজং বিভূম্ ॥১৮॥ 

তেহভিগম্য নমস্কৃত্য বৈকুণ্ঠমপবাজিতম্। 
ততে| দেবা সমস্তান্তে তদোচুর্মধুসুদনম্ ॥১৯॥ 
ং নঃ অরষ্ী চ ভর্তা চ হর্তা চ জগতঃ প্রভো !। 

ভুয়া স্য্টমিদং বিশ্বং যচ্ছেঙ্গং ষচ্চ নেঙ্গতি ॥২০॥ 

ভাঁরতকৌধুদী 
অথ তেষাঁং বিনাঁশায় কোহপি কিং ন যততে স্মেত্যাহ দ্বাভ্যাং__কেচিদ্দিতি। মহেঘাসা 

মহাঁধনুদ্ধবাঃ। মার্গমাণাঃ তানন্থরানেবানিত্ন্তঃ, দানবানাং বিনাশীয়েতি শেষঃ 1১৫| 

নেতি। অধিজগ্ম,ঃ প্রাপুঃ। ক্ষষং গৃহম্, “নিলয়াপচয়ো ক্ষয়” ইত্যমরঃ ১৬ 
জগতীতি। উপশমম্ উৎ্সাহিনিবৃত্তিম্, নষ্টা যজ্ঞ! উৎ্দবক্রিষাশ্চ যন্মিন্ তত্র ॥১৭| 
সমেত্যেতি । সমেত্য প্রাপ্য। শরণ্যং শরণেযু বক্ষকেষু সাঁধুম্, শরণং রক্ষকম্ (১৮। 

তইতি। বৈুঞ্ঠং নাবাফণম্। সর্বত্রাপবাঁজিতত্বাদেবাশ্বীস ইতি ভাঁবঃ ॥১] 

ভাব্তভাব্দীপঃ 
শরীৈর্মাংসাদিবহিতত্বাদস্থিমাত্ৈেরিতার্থঃ 1৯ অতএব শঙ্বাঁশিতুল্যৈঃ॥১*॥  কলশৈঃ 
শিরৌঘটেঃ ॥১১--১৪॥ দীনবানাং ব্ধাযেতি শেষঃ 1১৫॥ ক্ষষং গৃহ নাশং বা ॥১৬--১৭| 

এই সময়ে কতকগুলি মহাঁধনুদ্ধর বীর অত্যন্ত হ্ৃষ্টচিত্তে সেই দানবগণকে অন্বেষণ 

কবিতে থাকিয়া তাঁহাঁদের বধের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল ॥১৫॥ 

কিন্ত সেই দাঁনবেব! সমুদ্রে ছিল বলিয়া তাহাদিগকে তাঁহাঁবা পাইল না; পরে 
সেই বীরগণ পরিশ্রীস্ত হইয়া গৃহেই ফিরিয়া! আসিয়াছিল 1১৬1 

রাজা! বজ্ঞ ও উৎসবকাধ্য তিবোহিত হওয়ায় জগৎটাই অবসন্ন হইয়া পড়িলে 
দেবতাঁবাঁও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়। পড়িলেন ॥১৭া 

তাহার পর ইন্দরপ্রভৃতি দেবগণ ভয়বশতঃ রক্ষকত্রেষ্ঠ, অনাদি ও প্রভু নারায়ণেব 
শরণাপন্ন হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥১৮॥ 

সেই দেবতারা সকলেই যাইয়া অপরাজিত নারায়ণকে নমস্কার কবিয়া তাহার 
পর তখনই তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন--॥১৯॥ 

(২*) তং নষ্টা চ কর্থী চ-বা বকাপি। 



পর্বরবণি সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ | ৯০৯ 

য়া ভূমিঃ পুরা নষ্টা সমুদ্রোৎ পু্ষবেক্ষণ | 
বাঁরাহং বপুরাশ্রিত্য জগদর্থে সমুদ্ধতা। ॥২১।॥ 
আদিদৈত্যো মহাবীর্ষ্যো হিরণ্যকশিপুক্তয়া ৷ 
নারসিংহৎ বপুঃ কৃত্বা সুদিতঃ পুরুযোত্তম ! ॥২২॥ 

অবধ্যঃ সর্ববভূতানাং বলিশ্চাপি মহাস্ত্বঃ | 
বামনং বপুরাশিত্য ব্রেলোক্যাদভ্রংশিতস্া ॥২৩| 
অস্থুরশ্চ মহেমাসে জন্ত ইত্যভিবিশ্রুতঃ | 

যজ্ঞক্ষোভকবঃ কুরত্ুয়ৈব বিনিপাতিতঃ ॥২৪। 
এবমাদীনি কন্নাণি যেষাং সংখ্যা ন বিছ্যাতে | 
অস্মাকং তয়ভীতীনাং ত্বং গতির্মধুসুদন! ॥২৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
ত্ব্মিতি। ভর্তা! পালধিতা। জগতে মধ্যে । ইন্গতীতি ইন্গং জঙ্গমম্। নেন্গতি ন চলতি 

স্থাবরমিত্যর্ঘঃ ৷ ইন্গমিতি গত্যর্স্ত ইঙ্গধাতোঁঃ পচাদিত্বাদচি সিদ্ধমূ।২০| 
ত্বষেতি। নষ্টা! জলমগ্ত্বাদদৃশ্ততাং গতা। পু্ররেক্ষণ | পদ্মনয়ন। ॥২১॥ 

আঁদীতি। নীরসিংহং বপুঃ নরমিংহরপাং মৃত্তিম। দিতো নাঁশিতঃ ॥২২] 

অবধ্য ইতি। ্ৈলোক্যাৎ ব্রৈলোক্যবাঁজ্যাৎ, ভরংশিতঃ প্রচ্যাবিতঃ 1২৩] 

অস্থব ইতি। মহেম্াসে! মহীধানুদ্কঃ, যক্তন্ত ক্ষোভকবো! বিস্বকাবী 1২৪। 
এবমিতি। কর্মীণি তবেতি শেষ । গতিরুপায়ঃ ॥২৫| 

“প্রতু! জগতের মধ্যে আপনিই আমাদের স্থষ্টিকর্তী, রক্ষাকর্তা ও সংহারকর্তী 
এবং আপনিই এই স্থাবর-জন্গমাত্মবক সকল স্থষ্টি করিয়াছেন ॥২০1 

পুণ্তরীকাক্ষ! আপনিই পূর্ববকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলমগ্রী পৃথিবীকে 
জগতেব জন্ত সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন ॥২১। 

পুকযোত্বম! আপনি নৃসিংহমৃত্তি ধাবণ করিয়া মহাঁবল আদিদৈত্য হিরণ্য- 
কশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥২২॥ 

এবং আপনিই বামনবপ ধাঁবণ করিয়া সর্ববভূতের অবধ্য মহাস্ুব বলিকেও 
ত্রিভূবনেব বাজত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন ॥২৩| 

বজ্ঞবিদ্বকারী, হিস্রংস্বভাব ;ও মহাধনুর্ধর 'জর্ত-নামে বিখ্যাত অন্ুবকেও 
আপনিই নিপাঁত করিয়াছিলেন ॥২৪॥ 

মধুন্দন ! ইত্যাদি কর্ম আপনাৰ অতীত হইয়! গিয়াছে, যাহার সংখ্যা নাহি। 
বর্তমানে আমবা ভীত হইয়া পড়িয়াছি ; সুতরাং আপনিই আমাদের গতি 1২৫। 



৯৯০৩ মহাভারতে বন- 

তন্মাত্বাং দেবদেবেশ ! লোকার্থং জ্ঞাপয়ামহে ৷ 

বক্ষ লোকাংশ্চ দেবাংশ্চ শব্রুঞ্চ মহতো ভয়াৎ ॥২৬॥ 

তব প্রসাদাদর্দান্তে প্রজাঃ সর্ববাশ্চতুবিধাঃ | 
তা ভাবিতা৷ ভাবয়ন্তি হব্যক ব্যৈরদিবৌকলঃ ॥২৭॥ 
লোক! হোবং বিবদ্ধন্তে হন্যোম্যং সমুপাশ্রিতাঃ । 

তুৎপ্রসাদানিরুদ্বিপ্রান্ুয়ৈৰ পবিরক্ষিতাঃ ॥২৮॥ 
ইদঞ্চ সমনুপ্রাপ্তং লোকানাং ভয়যুতম্। 

ন চ জানীম কেনেমে বাত্রো বধ্যত্তি ব্রাহ্মণাঃ ॥২৯॥ 
ন্ষীণেষু চ ব্রাহ্মণেষু পৃথিবী ক্ষয়মেষ্যাতি | 
ততঃ পুথিব্যাং ক্ষীণায়াং ভ্রিদিবং ক্ষয়মেষ্যাতি ॥৩০॥ " 

ভারতকৌমুদী 
তম্মাদিতি। লৌঁকার্থং লোকবক্ষার্থম্। শত্রঞ্চেতি রাজত্ব পৃথগুক্তিঃ |২৬] 
তবেতি। চতুবিধাঃ জরাধুজাগজঘেদজোভিজ্জাঃ। তাবিতা বন্ধিতাঃ ॥২৭। 
লোকা ইতি। অন্যোন্তং দেবা মান্ষান্ মীনুষাশ্চ দেবানিত্যর্থঃ ॥২৮া 
ইর্দমিতি। বধ্যস্তি বধ্যন্তে। জানীম ইতি বিসর্গীভাঁবঃ বধ্যন্তীতি পরন্মৈপদঞ্চার্যম্ ॥২না 
ক্ষীণেঘিতি। পৃথিবী ক্ষয়মেস্ততি উপদেষ্ুবতাবাঁৎ ত্রিদিবং দ্রগ; ক্ষয়মেস্তুতি পৃথিবীলোককর্তব্য- 

যাঁগাগ্ভাবাদিতি ভাব: 1৩০॥ 

অতএব হে দেবদেব! হে পবমেশ্বব! লোকরক্ষার জন্য আমরা আপনাঁৰ 

নিকট নিবেদন কবিতেছি-__আপনি লোকসমূহ, দেগণ ও দেববাজকে মহাভয় 
হইতে রক্ষা করুন ॥২৩া 

আপনার অনুগ্রহেই সমস্ত চতুবিধ প্রাণী বৃদ্ধি পাইতেছে ; তাহার! বৃদ্ধি পাইয়া 

হব্য-কব্যদ্বাবা দেবগণকে বদ্ধিত কবিতেছে ॥২৭ 
লোঁকসকল আপনাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া আপনার অনুগ্রছেই নিকদ্বেগে 

থাকিয়া, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে ॥২৮1 
কিন্তু লোকদিগেব এই একটা দাকণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে । কেষে রাত্রিতে 

আসিয়া এই ত্রাহ্গণদিগকে বধ করিতেছে, তাহা! আমরা জানিতে পাঁরিতেছি 
না 1২৯॥ 

ব্রাহ্মণ ক্ষর পাইয়! গেলে পৃথিবীই ক্ষর পাইবে, পৃথিবী ক্ষষ পাইলে ন্বর্গও ক্ষয় 
পাহিবে ॥৬০॥ 

২৬) শ্লোকাৎ পরম্ *-“দাধিকশততমোহধ্যাম__বা ব কা পি, একাধিকশতভমৌহধ্যান? 
»-নি, দেবা উচুঃ--বা বকা নি। 
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ত্বৎপ্রসাদাম্মহাবাহো।! লোকাঃ সর্ষে জগৎ্পতে !| 

বিনাশং নাধিগচ্ছেযুস্তরা বৈ পরিরক্ষিতাঃ ॥৩১। 
বিঝুরুবাচ। 

বিদ্িতং মে স্ুরাঃ! সর্ববং প্রজানাং ক্ষয়কারণমূ। 

ভবতাঞ্চাপি বক্ষ্যামি শুণুধ্বং বিগতন্রাঠ ॥৩২। 
কালেয় ইতি বিখ্যাতে! গণঃ পবমদারুণঃ | 
তৈশ্চ ঝুত্রং সমাশ্রিত্য জগৎ সর্ববং প্রমাথিতম্ ॥৩৩॥ 

তে বৃত্রং নিহতং দৃষ্ট সহস্রাক্ষেণ ধীমতা 
জীবিতং পরিরক্ষন্তঃ প্রবিষ্টা বরুণালয়ম্ ॥৩৪॥ 
তে প্রবিশ্ঠোদধিং ঘোরং নক্রগ্রাহনমাকুলমৃ। 

উৎ্সাদনার্থং লোকানাং রাত্রৌ স্বন্তি মুনীনিহ ॥৩৫॥ 

ন ভূ শক্যাঃ ক্ষয়ং নেতুং সমুদ্রাশ্য়ণা হি তে। 

সমুদ্রন্ত ক্ষয়ে বুদ্ধির্ভবন্তিঃ সম্প্রধার্ধ্যতাম্ ॥৩৬। 

ভারতকৌমুদী 
ত্বদিতি। নাধিগচ্েূৰ প্াপ্নযুং ॥৩১। 
বিদ্িতমিতি। গ্রজানাং জনানাম্। বিগতজবাঃ তিরোহিতসম্তাপাঃ সম্তঃ ॥৩২1 

কাঁলেয় ইতি। গণো দানবানাং সংঘঃ। প্রমাথিতম্ উৎ্পীডিতম্ ॥৩৩1 
তইতি। সহম্সাক্ষেণ ইন্দ্েণ। পরিরক্ষন্তঃ পরিরক্গিতুমিচ্ছন্তঃ বরুণীলয়ৎ সমুদ্রমূ 1৩৪] 

তইতি। নক্ৈ: কুকতীবৈঃ গ্রাহৈস্তদিতরজলজন্ততিঃ সমাকুলং ব্যাগ্ুম্ )৩৫। 

অতএব মহাঁবানু! জগৎপতি! নাবায়ণ! আপনাব অনুগ্রহে আপনা- 

কর্তৃক রক্ষিত হইয়া লোকসকল যেন বিনাশ পায় না” ॥৩১॥ 

বিষ্তু বলিলেন--“দেবগণ! আমি লোকবিনাশেব সমস্ত কারণই জানি; 
আপনাদের নিকটেও তাহা! বলিব, আপনারা সম্তাপবিহীন হইয়া শ্রবণ ককন 1৩২1 

'কালেয়-নামে বিখ্যাত অতিভয়ঙ্কর কতকগুলি দানব আছে; তাহারা পূর্বে 
বৃত্রাস্থুরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র জগৎ উৎগীড়িত কবিত 1৩৩| 

পরে ধীমান্ দেবরাজ নেই বৃত্রাস্থুরকে বধ করিয়াছেন দেখিয়া তাহার! জীবন 
রক্ষা করিবার ইচ্ছায় সমুদ্ধে প্রবেশ করিয়াছিল ॥৩৪। 

তাহারা এখন জগৎ উৎসন্ন করিবার জন্য দিনে কুক্তীব ও জলজন্তগণে পরিপূর্ণ 

ভয়ঙ্কর সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকিয়া রাত্রিতে আপিয়া মুনিগণকে বধ 
করিতেছে ॥৩৫। 

(৩৬)-"-সমুদ্াশ্রধগা হি তে__বা ব কা, সমুদ্রাশ্রধিণো হি তে-_নি। 



৭ %এ৯ল সপ পক 

৯১২ মৃহাভাবতে বন- 

অগস্ত্েন বিনা কো হি শক্তোহন্যোহির্ণবশোষণে | 
অন্যথা হি ন শক্যান্ডতে বিনা সাগরশোষণম্ ॥5৭॥ 

এতচশ্রুত্বা তদা দেবা বিষু্রনা সমুদ্বাহ্হতম্ | 
পরমেষ্ঠিনমাঁজ্ঞাপ্য অগস্তযস্তাশ্রমং যযুঃ ॥২৮। 
তত্রাপশ্ঠন্মহাত্মানং বারুণিং দীপ্ততেজসম্ | 
উপাস্যমানমৃষিভির্ে বৈরিব পিতাঁমহম্ ॥৩৯॥ 
তেহভিগম্য মহাত্ীনং মৈত্রাবরুণিমচ্যতয্ | 
আশ্রমস্থং তপোঁরাশিং কর্ম্মাভিঃ ন্বৈরভিষ্ট,বন্ ॥৪০| 

দেব! উচুঃ | 
নহুধেণাভিতপ্তানাং তং লোকানাং গতিঃ পুরা । 
অরংশিতশ্চ হবৈশবধ্যাৎ খলোকালোককণ্টকঃ ॥৪৯। ১৪ 

তহি বয়মেব তান্ হনিস্তাম ইত্যাহ--নেতি। সম্তরধার্ধ্যতাং স্থিবীক্রিষতীম্ ॥৩৬। 
ভৎ সম্প্রধারণং ভবতৈব ক্রিয়তামিত্যাহ--অগস্ত্েনেতি। শবক্যা হস্তমিতি শেষ: ৩৭ 
এতঘিতি। পবমেষ্ঠিনং ব্রদ্ধাণমূ, আজ্ঞাপ্য আজ্াং কাবয়িত্থা ॥৩৮ 
তত্রেতি। বারুণিং মৈত্রাবকণপুত্রমগন্ত্যম। পিতামহং ব্র্াণম্ 1৩৯1 
ত ইতি। অদ্যতম্ অচ্যুতসদৃশং মহাশক্তিম্। অভিষবসলিত্যডাঁগমাভাঁব আঃ 1৪০] : 

ভাবতভাবদীপঃ 
ইক্তি চলতীতি ইন্গং পাচ, অ্ষমং নেক্গতি স্থাববম্॥২০_-২৬| চতুর্িধাঃ কুবনব- 
তিথ্যবৃস্থাবরা। দিবৌকসো। দেবান্ /২৭--৩৮| বাকণিং মৈতরীবরণপুত্রম্ ॥৩৯। অভিষুবন্ 

কিন্তু তাহাদিগকে বিনষ্ট কবা সম্ভবপর নহে। . কারণ, তাহারা সমুদ্রেব ভিতবে 
রহিয়াছে ; স্থতরাং সেই সমুদ্রকে নষ্ট কবিবার জন্থই আঁপনাঁরা বুদ্ধি স্থিব 
করুন ॥৩৬| 

অগন্ত্য ব্যতীত অন্ত কোন লোকই সমুদ্র শোষণ করিতে সমর্থ হইবে না, আবাব 
সমুদ্র শোষণ ব্যতীত অন প্রকাবেও সে দানবগণকে সংহাব কবা। যাইবে না” ॥৩৭| 

দেবতারা বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া, ত্রচ্মাব অনুমতি লইয়া তখনই মহবি অগস্ত্যেব 
আশ্রমে চলিয়া গেলেন 1৩৮। 

তাহারা সেখানে যাঁইয1 দেখিলেন- দেবতারা েমন ব্রহ্মা সেবা! কবেন, 
তেমনই অন্যান্ খাষিরা উজ্জঞলতেজা মহাত্বা অগস্ত্যেব সেবা! করিতেছেন ॥১৯| 

তখন দেবতারা নিকটে বাইয়া বিষ্কব তুল্য শক্তিশালী এবং তপোবাশিব ্যাঁ় 
আশ্রামে অবস্থিত মহাত্মা অগস্ত্যকে ভাহারই চরিত্রেব উল্লেখ করিঘা স্তব কবিতে 
লাগিলেন 1৪০1 
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ক্রোধা€ প্রবৃদ্ধঃ সহসা ভাক্ষবস্ত নগোঁতিমঃ | 

বচস্তবানতিক্রামন্ বিন্ধ্যঃ শৈলো ন বর্ধতে ॥৪২॥ 
তমসা চারুতে লোকে মন্য্ুনাহভ্যন্দিতাঃ প্রজাঃ | 
ত্বামেব নাথমাসাগ্ নির্বৃতিং পরমাং গতাঃ ॥৪৩| 
অন্মাকং ভয়ভীতানাং নিত্যশো ভগবান্ গতি । 

ততস্তার্ভাঃ প্রধাচামো বরং ত্বাং ববদো হাসি ॥88॥ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 
তীর্ঘযাত্রায়ামগন্ত্যমা হাত্ব্যকথনে সণ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদ্ী 
নহষেণেতি। গতিঃ উপাষ আসীঃ | সুবৈশ্র্ধ্যাৎ দেববাজত্বপদাৎ ॥৪১। 
ক্রোধাদিতি। ভাস্করন্ত তমনাদৃত্যেত্যর্থ:, নগোততমঃ পর্ববতত্রেষঠঃ |৪২। 

তমসেতি। তমসা বিন্যবৃদ্ধযা কুরধ্যপথরোধাদন্ষকারেণ। মঙ্থ্যনা দৈন্যেন 1৪৩ 
অম্মীকমিতি। নিত্যশশ্চিবমেব। আর্তাঃ কালেযোৎগীভনেন রিষ্ট| বয়ম্ ॥৪8॥ 

ইতি মহামহোঁপাধ্যায-ভাঁবতাচার্ধ্য-মহাঁকবি-পন্নভূষণ-শ্রীহবিদাঁসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রচারযবিরচিতাষাং 
মহাভীবতটাকীযাং ভাঁরতকৌমুদীসমাখ্যাযাং বনপর্ববণি তীর্ঘযাত্রাঘাং সপ্তাশীতিতমো হুধ্যাষঃ ॥০| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
অস্তবন্ অডভাঁব আর্য: ॥৪০_-8১॥ নগোত্তমঃ পর্ববতেষু শ্রেষ্টঃ, বিদ্ধযো নায়া॥৪২ তমসা 

বিন্ধযবৃদ্ধা৷ আবৃতে গ্রন্তালোকে লোকে জগতি সতি ॥৪৩-_-৪৪[ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্বণি নৈলকষ্ীবে ভাবতভাঁবদীপে সপ্তাশীতিতমোহ্ধ্যাষঃ 1৮৭| 

দেবগণ বলিলেন--“মহধি! আপনি পুর্র্বকালে নহুষদত্তপ্ত লোক দিগেব 
উদ্ধাবেব উপায় হইয়াছিলেন এবং জগতে কণ্টক সেই নহুষকে দেবগণেব রাজত্বপদ 
হইতে ও ব্বর্গলোক হইতে ক্ড্যিত করিয়াছিলেন 1৪১1 

পর্ববতশ্রেন্ঠ বিন্ধ্যপর্ব্ত ক্রোধবশতঃ বূরধ্যকে অগ্রাহ্য কবিয়া হঠাৎ বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিয়াও, আপনাব বাক্য অতিক্রম করিতে ন! পাবিয়া বৃদ্ধি পায় নাই ॥৪২॥ 

জগৎটা৷ অন্ধকাঁবে আঁবৃত হইলে লোঁক সকল বিষাঁদে গীড়িত হইয়াছিল ; 
তাহাব পর তাহারা আপনাকে রক্ষক পাইয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিয়াছিল ॥৪৩। 

আমাদেরও ভয়ভীত অবস্থায় চিবকালই আপনি উদ্ধাবেব উপায় হইবা 
আসিতেছেন ; সুতরাং বর্তমান সময়েও আমরা অত্যন্ত গীড়িত হইয়া আপনাব 
নিকট বব পরর্থনা করিতেছি; কাব, আপনি ববদাতা” 88 
১১ 

* *ভ্যধিকশততমঃ***-বা বকা পি, “*দ্যধিকশততমঃ"”নি 1 
বন-১১৫ (৮) 



অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ | 

ষুধিষ্ঠিব উবাচ । 
কিমর্থং সহসা বিন্ধ্যঃ প্রবৃদ্ধঃ ক্রোধমৃচ্ছিতঃ | 
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তবেণ মহামুনে ! ॥১॥ 

লোমশ উবাচ | 

অব্রিবাজং মহাশৈলং মেরুং কনকপর্ববতমৃ। 
উদ্নয়াস্তমনে ভানুঃ প্রদক্ষিণমবর্তত ॥২॥ 

তন্ত দৃষ্ট। তথ! বিন্ধ্যঃ শৈলঃ সূর্ধ্যমখাব্রবীৎ | 
যথ! হি মেরুর্ভবত! নিত্যশঃ পরিগম্যতে ॥৩॥ 

প্রদক্ষিণণ্চ ক্রিয়তে মামেবং কুরু ভাক্কব ৷ 1 
এবমুক্তত্ততঃ দূর্ধ্যঃ শৈলেন্দ্রং প্রত্যভাষত ॥৪॥ (যুগ্ধকম্) 
নাহমাত্্েচ্ছয়া শৈল! করোম্যেনং প্রদক্ষিণম্। 
এষ মার্গঃ প্রদিষ্টো৷ মে বৈবিদং নিল্মিতং জগণ্ড ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
কিমিতি। বিদ্যঃ পর্ববতঃ, ক্রোধমৃচ্ছিতঃ যুচ্ছবেব ক্রোধেন কর্তব্যজ্ঞনহীনঃ ১ 
অন্রীতি। উদান্তমনে উদয়ান্তকালে, ভাঁচঃ কূর্ধ্যঃ 1২1 
তমিতি। পবিগম্যতে পবিতে৷ বিচর্ধ্যতে ; শৈলেন্দর, বিদ্ধ্যম্ ॥৩_-৪| 

ভাবতভাবদীপঃ 

শশা ০০০৫৮ শন 

কিমর্থমিতি ॥১--২৫॥ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্ববণি 8নলকগ্ঠীযে ভাবতভাবদীপে অষ্টাশীতিতমৌহধ্যাযঃ 1৮৮1 
১১85151755755582555558588651888855588848753 

যুধিষ্ঠির বলিলেন-_“মহত্ধি! বিদ্ধ্পর্র্বত কিজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া সহদা বৃ! 
পাইরাছিল, ইহা আমি বিস্তবক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥১॥ 

লোমশ বলিলেন--এনুর্ধ্য উদঘকালে ও অস্তকাঁলে পর্ববতবাজ ও মহাপর্ব্বত 

স্ব্ণম় সুমেককে প্রদক্ষিণ কবিয়া বাইতেন ॥২॥ 

বিদ্ধযপব্র্বত ন্ুধ্যকে সেইৰপ করিতে দেখিয়া তাহাকে বলির়াছিল--“প্রতা” 
কব! আপনি যেমন প্রত্যহই লুমেকপবর্বতে বিচরণ করেন এবং তাঁহাকে প্রদ্দিণ 

করেন, আমাকেও এইজপ ককন।” বিহ্ধ্যপব্র্বত এইবপ বলিলে ৃর্ধ্য তাহাকে 

বলিলেন--1৩-৪॥ 



অষ্টাশিতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 1 ৯১৫ 

এবমুক্তস্ততঃ ক্রোধাৎ প্রবুদ্ধঃ সহসাহচলঃ ৷ 

ু্ধ্যাচন্দ্রমনোর্মার্গং রোছ,মিচ্ছন্ পরভ্তপ | ॥৬| 
ততে। দেবাঃ মহিতাঁঃ সর্বৰ এব বিন্ধ্য সমাগম্য মহান্রিরাজযৃ। 

নিবারয়ামানুরুপায়তত্তং ন চ স্ম তেষাঁং বচনং চকাব ॥৭॥ 

অথাভিজগ্ ুনিমাশ্রমস্থং তপস্থিনং ধর্মভূতাং ববিষ্ঠমূ। 
অগন্ত্যমত্যভূতবীর্য্যবন্তং তঞ্চার্থমূচুঃ সহিতাঃ স্ুরাস্তে ॥৮॥ 

ূ্ধ্যাচন্দ্রমসোর্মীর্গং নক্ষত্রাণাং গতিং তথা। 
শৈলরাজো বৃণোত্যেষ বিন্ধ্যঃ কোপবশানুগঃ 1৯॥ 
তং নিবাবধিতৃং শক্তে নান্যঃ কশ্চিদ্দিজোতিম !| 

খাতে ত্বাং হি মহাভাগ ! তত্মাদেনং নিবারয় ॥১০॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
নেতি। এনং মেরুমূ। প্রদিষ্টো নির্দিষটং। যৈবীশ্ববৈত, গৌঁববাছহুবচনম্। তেষামাদেশং 

নাতিক্রমিতুমর্ামীতি ভাবঃ 1৫ 
এবমিতি। অচলো! বিদ্ধাঃ। মার্গং দৈনিকবিচবণপথম্ ॥৬ 

তত ইতি। উপায়তঃ অস্থুনযভীতিপ্রদর্শনাভিরুপাষৈ:। চকাব বিদ্ধাঃ |৭ 
অথেতি। বীর্ধ্যমত্র তপঃপ্রভাবঃ। সহিতাঃ অন্মিলিতাঃ সন্তঃ ॥৮ 

হুর্যযেতি | বুণোঁতি কণদ্ধি। কোপবশাহুগঃ কুধ্যং প্রতি ॥৯॥ 

তমিতি। তংবিব্ধ্যম। খতে বিনা ॥১০] 

পপর্রবত! আমি নিজেব ইচ্ছাঁষ স্থমেককে প্রদক্ষিণ কবি না; ধিনি এই জগৎ 

স্থপ্টি কবিয়াছেন, তিনিই আমাৰ এই পথ নিদ্দিষ্ট কবিয়া দিয়াছেন” ॥৫ 
পবস্তপ| সূর্য এইবপ বলিলে, তাহাব পরই বিদ্ধ্যপর্্বত ক্রোধে চন্দ্র ও ূর্য্যের 

পথ রোধ কবিতে ইচ্ছা করিয়া হঠাৎ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥৬| 
তাহাব পব দেবতাবা সকলেই সম্মিলিত হইয়া, পর্ববতরাজ বিজ্ধ্ের নিকট 

' যাইয়া, নানাবিধ উপায়ে তাহাকে বারণ করিবাব চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে 
বিশ্ধ্যপর্ব্বত তাহাদের অন্ুবৌধ রক্ষা করিল না ॥৭া 

তদনস্তব সেই দেবতাঁবা সম্মিলিত হইয়াই আশ্রমস্থিত, তপন্থী, ধাম্মিকশ্রেষ্ঠ 
এবং অত্যন্ত অন্ভুতপ্রভাবশালী অগস্ত্যমুনির নিকট গমন করিলেন এবং সেই বিষয় 
বলিতে লাগিলেন__॥৮1 

“পর্বতবাজ এই বিদ্ব্য ক্রোধেব বশবর্তী ইইযা চন্দ্র ও স্তূর্য্যের পথ এবং 
নক্ষত্রমগ্ডলের গতি রোধ করিতেছে ॥৯॥ 

(৮) স্সোকাৎ পবং “দেবা উচুঃ--বা বকা পি। 



৯১৬ মহাভারতে বন- 

তচ.শ্রুত্বা বচনং বিপ্রঃ স্থবাণাং শৈলমভ্যগাণু। 
সোহুভিগম্যাব্রবীদিন্ধ্যং সদাঁবঃ সমুপস্থিতম্ ॥১১॥ 
মার্গমিচ্ছাম্যহং দর্তং ভবতা পর্ববতোতম !। 
দক্ষিণামভিগন্তাস্মি দিশং কার্য্যেণ কেনচিৎ ॥১২॥ 
যাব্দাগমনং মহ্ং তাবস্বং প্রতিপালঘ়। 

নির্ত্তে ময়ি শৈলেন্দ্র! ততো বর্ধস্ব কামতঃ ॥১৩। 
এবং স সমর়ং কৃত্বা বিন্ধ্যেনামিত্রকর্ষণ ৷ | 

অগ্যাপি দক্ষিণাদ্দেশাদ্বারুণির্ন নিবর্ততে ॥১৪॥ 

এতত্তে সর্ববমাখ্যাতং যথা বিন্ধ্যে! ন বর্ধতে | 
অগস্ত্যস্ত প্রভাবেণ যন্মাং ত্বং পরিপুচ্ছসি ॥১৫॥ 

ভাবতকৌমুদী 
তদিতি। বিপ্রঃ অগস্ত্যঃ ৷ দাঁবৈর্ভার্ধ্যযা লো/পামুন্রা সহেতি সদীবঃ |১১| 
মার্গমিতি। মার্গং মদ্গমনপথম্। কেনচিৎ কার্যেণ তহুদ্দেশেন ॥১২॥ 
যাবদিতি। মহাং মম। প্রতিপাঁলব প্রতীক্ষম্য। নিবৃত্তে প্রত্যাবৃত্তে সতি ॥১৩| 

এবমিতি । হে অখিত্রকর্ষণ ! স বারুণিবগন্ত্যং বিদ্ব্যেন সহঃ এবং সমযং প্রতিজ্ঞাং কৃত্াঃ 

দক্ষিণং দেশং গত্বেতি শেষ তন্মাদ্দক্ষিণাদ্বেশীদগ্ভাপি ন নিবর্ভৃতে ॥১৪| 

এতদিতি। আখ্যাতং ময] উক্তম্। পবিপৃচ্ছসীত্যতীতসামীপ্যে বর্তমান! ॥১৫। 

কিন্তু ব্রান্মণশ্রেষ্ঠ মহাতবন! আপনি ব্যতীত অন্য কোন লোকই তাহাকে বারণ 
কবিতে সমর্থ হইতেছে না; অতএব আপনি ইহাকে বাঁবণ ককন” ॥১০॥ 

অগস্ত্যমুনি দেবগণের সেই কথা শুনিয়া, ভার্ধ্যা লোপাুদ্রার সহিত মিলিত 

হইয়া বিন্ধ্যপর্বতেৰ নিকটে গেলেন এবং নিকটে বাইয়া সমাগত বিন্ধ্যপর্র্বতকে 

ব্লিলেন-_॥১১॥ 

“পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ! আমি কোন কাধ্য উদ্দেম্তে দক্ষিণদিকে যাইব ; অতএব আমি 

ইচ্ছা! কবি যে, আপনি আমাকে পথ ছাড়িয়া দেন ॥১২॥ 
পর্বতবাজ! ষে পর্যন্ত আমাৰ পুনরার আগমন হয, সেই পর্্যস্ত আপনি 

প্রতীক্ষা ককন ; ভা'ব পৰ আদি ফিবিবা আঁসিলে, আপনি ইচ্ছানুসারে বৃদ্ধি 
পাইবেন” ॥১৩॥ 

শক্রকর্ষণ রাজা! অগস্ত্যমুনি বিদ্ধযপর্র্বতেব সহিত এইবপ প্রতিজ্ঞা করিয়া 

দ্রক্ষিণদেশে যাইরা অগ্ঠাপি সে দক্ষিণদেশ হইতে ফিনিয়। আসেন নাই 7১৪ 

(১১), সদারং সদুপস্থিত পি নি। 



পর্ববণি অধ্টাশিতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৯১৭ 

কালেয়াস্ত ঘথা রাজন! স্থরৈঃ সর্বৈনিসৃদিতাঃ | 
অগস্ত্যাদ্ববমাসাগ্য তন্মে নিগদতঃ শুণু ॥১৬ 
ত্রিদশানাং বচঃ শ্রুত্বা মৈত্রাবরুণিরত্রবীৎ | 
কিমর্থমভিযাতাঃ স্থ ববং মত্তঃ কিমিচ্ছথ ॥১৭| 

এবমুক্তাস্ততস্তেন দেবতা মুনিমক্রবন্। 
সর্ধবাঃ প্রাঞ্জলযো। ভূত্বা পুরন্দরপুরোগমাঃ 0১৮ 

এবং ত্য়েচ্ছাম কৃতং হি কার্ধ্যং মহার্ণবং গীয়মানং মহাত্মন্! ৷ 

ততো বধিষ্যাম সহানুবন্ধান্ কালেয়সংজ্ঞান্ স্থববিদ্ধিষস্তান্ ॥১৯॥ 

্রিদশানাং বচঃ শ্রুত্বা তথেতি মুনিরত্রবীৎু। 
করিষ্যে ভবতাং কামং লোকানাঞ্চ মহৎ, স্থখম্ ॥২০॥ 

ভারতকৌমুদী 
প্রকতমনূসবন্নীহ-_ কালেয়! ইতি। কালেষাস্তদাখ্যা অন্থরাঃ ॥১৬ 

ত্রিদশানামিতি। মৈত্রাবকণিবগন্ত্যঃ। অভিযাতা আগতাঃ ॥১৭| 

এবমিতি। তেন অগক্তেন। মুনিমগন্ত্যমেব 1১৮] 

এবমিতি। অন্ুবদ্ধৈবন্চবৈঃ সহেতি সহান্থবন্ধাস্তান্ 1১৭ 

তিদশানামিতি। কাম্যত ইতি কামস্তম্ অভীষ্টং সমুদ্রপানমিত্যর্থঃ ॥২০ 

বিশ্ধ্যপর্্বত অগস্ত্যের প্রভাবেই যে বৃদ্ধি পায় নাই-যাহা তৃমি আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তোমার নিকট সে সমস্তই বলিলাম ॥১৫॥ 

রাজা! দেবতারা সকলে অগস্ত্যেব নিকট বর লাভ করিয়া ষে ভাবে কালেয় 
অস্থুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥১৬॥ 

দেবগণেব কথা শুনিয়া অগ্ত্য বলিলেন--“দেবগণ ! আপনারা কি জন্য 

আসিয়াছেন? কোন্ ববই বাঁ আমাৰ নিকট হুইতে লাভ কবিতে ইচ্ছ! 
করেন ?” ॥১৭॥ 

অগন্ত্য এইবপ বলিলে, ভাহার পর ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাঁবা সকলে কৃতাঞ্জলি 
হইয়া অগস্ত্যকে বলিলেন-_॥১৮। 

“মহাত্বন! আপনি এইবপ কার্ধ্য করেন, অর্থাৎ মহাসমুদ্রটাকে পান করেন-_- 
ইহা আমবা ইচ্ছা করি। তাঁহার পবৰ আমবা সেই কালেয়নামক অন্ুবগণকে 
অনুচরদের সহিতই বিনাঁশ কবিব” ॥১৯| 

দেবগণেব কথা শুনিয়া অগস্ত্য বলিলেন-_“তাঁহাই হইবে । আমি আপনাদের 
অভীষ্ট বিষয় এবং লোকেব বিশেষ নির্বতি কবিব” ॥২০| 

(১৮) দ্বিতীার্ঘং বা বকাপিনাস্তি। 



৯১৮ মহাভারতে 

এবমুক্তা ততোহগচ্ছণ সমুদ্রে, সরিতাং পতিমৃ। 
থাধিভিশ্চ তপঃসিদ্ধৈঃ সার্ং দেবৈশ্চ সুব্রত ! 1২১ 
মনুষ্যোরগগন্ধরর্ব-যক্ষকিম্পুরুত্াস্তদা | 

অনুজগ্ মহাত্মানং দ্র্,কা মাক্তদদভুতম্ ॥২২॥ 
ততোহভ্যগচ্ছন্ সহিতাঃ সমুদ্রং ভীমনিস্বনম্ ৷ 

নৃত্যন্তমিব চোল্মীভির্বনন্তমিব বাঁয়ুনা৷ ॥২৩॥ 
হসন্তমিব ফেনৌঘৈঃ স্থলন্তং কন্দবেষু চ। 
নানাগ্রাহসমাঁকীর্ণং নানাদ্িজ্গ্ণান্থিতম্ ॥২৪॥ (যুগ্কম্) 
অগস্ত্যসহিত। দেবাঃ সগন্ধরর্বমহোঁরগাঃ | 

খষয়শ্চ মহাভাগাঃ সমাসেছুর্মহোদধিম্ ॥২৫॥ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 

তীর্থবাত্রায়ামগন্ত্যমাহাত্ম্যকথনে অফ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

ভাবতকৌমুদী 
এবমিতি। শান্্বিহিতনিষমাঁনাং যথাযথপাঁলনাৎ স্ুব্রতেতি যুধিঠিরস্ সন্বোধনম্ ॥২১॥ 
মনগক্সেতি ৷ মহাঁআ্ীনমগম্তযম্। ত্ সমুদ্রপানম্ 1২২] 

তত ইতি। বাধুন! বাধুপ্রাতিকুল্যেন, ব্সম্তং সাটোপং গচ্ছন্তমিব। ফেনৌৈহসন্তমিব, 
ফেনোৌঘানাং শুত্রত্বাৎ্, কন্দবেষু গৃহাস্থ, প্থলন্তং শথলিত্বা পতন্তমিব। নানা অনেকৈগ্রণহৈ- 
জর্লজন্কভিঃ সমীকীর্ণং ব্যাপ্তম্, নানা দ্বিজগণৈঃ পক্ষিগণৈবন্ধিতম্ ২৩ _ ২৪। 

অগক্্েতি। সমাসেছুঃ প্রাপুঃ, মহোদধিম্ উক্তবপং মহালমুদ্রম্ ॥১৫| 

ইতি মহামহোঁপাধ্যাধ-ভাবতীণচার্ধ্-মহাঁকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্ধ্যবিরচিতায়াং 

মহাঁভাঁবতটাকাঁযাঁং ভাবতকৌমুদ্রীসমাখ্য।ঘাং বনপর্ববণি তীর্ঘযাত্রাযাঁম্ অষ্টাশীতিতমোধহধ্যয়িঃ ॥০1 

যুধিষ্িব! এইবপ বলিয়া তাঁহার পর অগস্ত্য তপঃসিদ্ধ খবিগণ ও দেবগণেব 
সহিত মিলিত হইযা সবিৎপতি সমুত্রে গমন করিলেন ॥২১॥ 

তখন মনুয্ত, নাগ, গন্ধরর্ধ, বক্ষ ও কিম্পুরুষগণ সেই অদ্ভুত ঘটনা দেখিবার জন্য 
মহাত্মা অগন্ত্যের অনুগমন কবিলেন ॥২২1 

তাহার পর ভাহারা সম্মিলিত হইয়া সমুত্রের তীবে উপস্থিত হইলেন। তখন 
সমুদ্র ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল, তরঙ্গদারা যেন নৃত্য করিতেছিল, বাষুব প্রতিকুলতা- 

বশতঃ যেন উদ্ধতভাবে চলিতেছিল এবং গুহা সকলের ভিতরে যেন পড়িয়! 
বাইতেছিল ; আব সে সমুদ্র নানাবিধ জলজন্ততে পরিপূর্ণ এবং নানাবিধ পক্ষিগণে 
সমাকীর্ণ ছিল ॥২৩--২৪॥ 

* চতুরধিকশততম্ততশ বা ব কা পি িণহ্্াধিকশততমংত*৮ নি । 



উননবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
৮0350 2৯০ 

লোমশ উবাচ। 
সমুদ্রং স সমাসাগ্ বারুণির্ভগবানৃষিঃ | 
উবাচ সহিতান্ দেবানৃষীংশ্চৈব সমাগতান্ ॥১॥ 

এষ লোকহিতার্থং বৈ পিবামি বরুণালয়মূ। 
ভবন্তির্যদনুষ্টেয়ং তচ্ছীস্ং সংবিধীয়তাম্ ॥২॥ 
এতাঁবছুক্ত1 বচনং মৈত্রাবরুণিরচ্যুতঃ। 
সমুদ্রমপিবৎ, ক্রুদ্ধ সর্ববলোকম্ত পশ্ঠতঃ ॥৩1 
পীয়মানং সপুদস্ত দৃষ্ট? দেন্দ্রান্তদাহমরাঃ। 
বিম্ময়ং পরমং জগ স্তৃতিভিশ্চাপ্যপুজস্বন্ ॥8॥ 

ভাবতকোমুদ্রা 
সমুদ্রমিতি। বারুণিবগন্ত্যঃ। সহিতান্ সম্মিলিতান্ ১ 

এষ ইতি। বরুণীলযং সমূন্রম। অনুষ্ঠেষং বিধেষম্ |২। 

এতাবদিতি। মৈত্রাবরুণিবগন্ত্যঃ, অচ্যুতঃ তপঃপ্রভাবাদভ্টঃ ॥৩| 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

সমদ্রমিতি ॥১--২১1 

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্বণি নৈলকষ্ঠীষে ভাবতভাঁবদীপে উননবতিতমোহ্ধ্যাঘঃ ॥৮৯| 

তখন দেবতারা ও মহাত্বা খাষিরা অগস্ত্যেব সহিত এবং গন্ধবর্গণ ও নাঁগগণেব 

সহিত মিলিত হইয়া উক্তবিধ মহাঁসমুত্রের তীবে গমন কবিলেন” ॥২৫। 
28 

লোমশ বলিলেন-__-“ভগবান্ অগস্ত্যমুনি সমুদ্রতীবে উপস্থিত হইয়া সমাগত 
এবং সম্মিলিত দেবগণ ও খধষিগণকে কহিলেন-__-॥১ 

“লোকহিতের জন্য এই আমি সমুদ্র পান করিতেছি। আপনাদের যাহা! কর্তব্য, 
তাহা শীত ককন” ॥২। 

এইটুকুমাত্র কথা৷ বলিয়া মহাঁপ্রভাবসম্পন্ন অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া সকল লোকেব 
সাক্ষাতে সমুদ্র পান করিতে আবন্ত কবিলেন ॥৩॥ 

তখন অগন্ত্য সমুদ্র পাঁন কবিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ অত্যন্ত 
বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং স্তব দ্বাব! তীহাব সম্মান করিতে লাগিলেন__181 

(২) অহং লোৌকহিতার্থ, বৈ--বা বকা। 



৯২০ মহাভারতে বন. 

ত্বং নম্ত্রাতা বিধাতা চ লোকানাং লোকভাবন ! |, 

তৃপুপ্রসাদী সমুচ্ছেদং ন গচ্ছেৎ সামবং জগৎ ॥৫॥ 
স পুজ্যমানস্ত্িদ শৈর্মহাত্মা গন্ধরবর্তূর্ধ্যেযু নদস্থ সর্ববশঃ | 
দিব্যৈশ্চ পুষ্পৈরবকীধ্ধ্যমাণো মহার্ণবং নিঃসলিলং চকার ॥৬॥ 
দৃষট। কৃতং নিঃসলিলং মহার্ণবং স্থরাঃ সমস্তাঃ পরমপ্রহ্্টাঃ। 
প্রগৃহ দিব্যানি বরায়ুধানি তান্ দানবান্ জ্ঘবদীনসত্তাঃ ॥৭॥ 

তে বধ্যমানান্ত্রি শৈর্মহাত্মভির্মহাবলৈর্বেগিভিরুমদন্ভিঃ | 
ন নেহিবে বেগবতাং মহাত্বনাং বেগং তদা ধারয়িতুং দিবৌকসাম্ ॥৮॥ 

তে বধ্যমানাস্ত্রিদশৈর্ধদনবা ভীমনিন্বনাঃ। 
চত্রুঃ ম্থতৃমুলং যুদ্ধং যুহূর্তমিব ভাবত ! ॥৯॥ 

ভাবতকৌমুদী 
গীযমানমিতি । ইন্দ্রেণ সহেতি সেন্দ্রাঃ। অপূজযন্ অগস্ত্যমিতি শেষ 1৪1 

ত্বমিতি। বিধাতা শুভস্তেতি শেষঃ। লোৌকভাঁবন ৷ লোকানাং নিবৃতিকাঁবক 11৫1 
সইতি। সঃ অগন্তযঃ, ব্রিদশৈর্দেবৈঃ । নদত্হথ বাঁদনাঁৎ শব্দাযমানেযু ৬ 

ৃষ্টেতি। দিব্যানি স্বর্গীধাণি। অদীনসবা৷ অনল্লাধ্যবসাষাঃ ॥৭1 
তইতি। তে দীনবাঃ। উন্নদণ্ভিঃ সিংহনাদং কুর্ববস্তিঃ। সেহিবে শেকুঃ ৮ 
তইতি। ত্রিদশৈর্দেবৈঃ। ভীমনিত্বনা ভযঙ্কবসিংহনাদীঃ ॥৭| 

“জগতেব নির্বৃতিকারক মহধি! আপনি আঁমাদেব বক্ষাকর্তী এবং ত্রিভুবনেবই 
মঙ্গলবিধাতা। আঁপনাঁব অনুগ্রহেই দেবগণের সহিত সমস্ত জগৎ উচ্ছেদ প্রাপ্ত 

হইবে না” ॥৫॥ 
এইভাবে দ্রেবতাবা স্তব করিতে লাগিলেন, গন্ববের্ববা! সকল দিকে তৃর্যধ্বনি 

কবিতে থাঁকিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃণ্ি হইতে লাগিল ; এই অবস্থায় মহাঁঘা 

অগস্ত্য মহীসমুদ্রটাকে জলশুন্ঠ কবিয়া ফেলিলেন॥৬। 
অগস্ত্য মহাসমুদ্রটাকে জলশুন্য কবিযাছেন দেখিয়া! দেবতাঁব৷ সকলেই আনন্দিত 

হইযা স্বর্গীয় উৎকৃষ্ট অন্ত্র সকল ধাবণ কবিয়া বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত সেই 
দানবগণকে বধ কবিতে লাগিলেন ॥৭॥ 

মহাবল, বেগবান্ ও সিংহনাঁদকাঁবী মহাত্মা দেবতাঁব। বধ করিতে লাগিলে, তখন 

সেই দীনবেবা বেগবান্ ও মহাঁবল দেবগণেব সেই বেগ ধাঁরণ করিতে সমর্থ হইল 
লা ॥৮॥ 

ভনতনন্দন ! দেবতাবা দাঁনবগণকে বধ করিতে লাঁগিলে, তাহার! ভবঙ্কর 
সিংহনাদ কনিয়া কিছুকাল অভিতুমুল বুদ্ধ কনিল ॥৯॥ 
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তে পুর্ববং তপসা দগ্ধা মুনিভির্ভাবিতাত্ভিঃ । 
যতমানাঃ পরং শক্ত ভ্রিদশৈবিনিসুদিতাঃ ॥১০॥ 
তে হেমনিক্ষাভিরণাঃ কুগুলাঙ্গদধারিণঃ | 
নিহতা বহবশোভন্ত পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ ॥১১ 
হতশেষাস্ততঃ কেচি কালেয়া মনুজোত্তম ! | 

বিদার্য্য বন্তুধাং দেবীং পাতালতলমাশ্রিতাঃ ॥১২।॥ 

নিহতান্ দানবান্ দুষ্ট ত্রিদশা মুনিপুবমূ। 
তুষ্ট বুবিবিধৈর্বাক্যৈরিদখৈবাক্রুবন্ বচঃ ॥১৩। 
তুপ্রসাদান্মহাঁবাহো ! লোকৈঃ প্রাপ্তং মহত সুখমৃ। 
তবত্তেজসা চ নিহতাঃ কালেরাঃ ক্রুববিক্রমাঃ 1১৪॥ 
পুরয়্ষ মহাঁবাহো৷ ! সমুদ্রং লোকভাবন! 1 | 

যত্য়া সলিলং গীতং তদস্মিন্ পুনরুৎস্যজ ॥১৫॥ 

ভার্তকৌমুদ্রী 

তইতি। ভাবিতীত্মভিঃ মৈত্রযাদিভাবনযা শোধিতচিত্তৈঃ 1১০] 
তইতি। হেমনিফং ্ব্ণমাল্যম্ আভবণং যেষাং তে। বু অধিকম্ 1১১1 

হতেতি। কাঁলেধাঁঃ কশ্তপভার্ধ্যাযাঃ কালাধাঃ পুত্রা আদিপর্বণুযুক্তাঃ ১২1 

নিহতাঁনিতি। সুনিপুক্বমগ্ত্যম্ 0১৩] 

ত্বদিতি। মহাঁবাহুবন্সহাশক্রসংহারঘটনান্মহাবাহো ইত্যগন্ত্যন্তৈৰ সস্বোধনম্ 1১৪) 

নির্মলচিন্ত মুনির! পুর্ধ্বেই তাহাদিগকে তপস্তানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন ; সুতরাং 

তখন তাহারা শক্তি অনুসারে জয়েব জন্য বিশেষ যত্রু কবিতে থাকিলেও দেবতারা 

তাহাদিগকে সংহারি করিলেন ॥১০॥ 

স্বণমিয় হার, কুণ্ডল ও অঙ্গদ্রধারী সেই দানবের! নিহত হইয়৷ পুম্পিত কিংশুক- 
বৃক্ষেব স্তায় অত্যন্ত শোভ। পাইতে লাগিল ॥১১। 

নবশ্রেষ্ঠ! তাহাব পর হতাঁবশিষ্ট কতকগুলি কালের অস্থুর পৃথিবী বিদারণ 
করিয়া পাঁতালে বাইয়া আশ্রয় লইল ॥১২॥ 

তখন দেবগণ দাঁনবগণকে নিহত দেখিয়া! নানাবিধ বাক্যে 2০2 অগস্ত্যের 
স্তব করিলেন এবং এই কথা বলিলেন--॥১৩॥ 

“মহাঁবাহু! আপনার অনুগ্রহেই লোকেরা মহাঁন্ুখ লাঁভ করিল। কারণ, 
আপনার তেজেই জ্রুববিক্রম কালেরগণ নিহত হইয়াছে ॥১৪ 

(১২)-*"পাঁতীলতলমাস্থিতাঁ_বা বকা নি। (১৩)-"ইদং বচনমনব্রবন্--বা বকা নি। 
বন-১১৬ (৮) 



৯২২ মহাভারতে বন- 

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ভগবান্ মুনিপুঙ্গবঃ ৷ 

তাংস্তরা সহিতান্ দেবানগস্ত্যঃ সপুরন্দরান্ ॥১৬॥ 

জীর্ণং তদ্ধি ময়া তোয়মুপায়োহন্তঃ প্রচিন্ত্যতাম্। 
পুরণার্থং সমুদ্রম্ত ভবন্তির্যত্রমাস্থিতৈঃ ॥১৭॥ 
এতচ শ্রুত্বা তু বচনং মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ 
বিন্রিতাশ্চ বিষপ্রাশ্চ বনভৃবুঃ সহিতাঃ স্থবাঃ ॥৯৮| 
পরম্পরমনুজ্ঞাপ্য প্রণম্য মুনিপু্গবূ | 
প্রজাঃ সর্ব মহারাজ ! বিপ্রজগ্র,্থাগতম্ ॥১৯॥ 
ত্রিদশ। বিঝুনা সার্ধমুপজগ্মঃ পিতামহম্। 

পুবণার্থং সমুদ্রে মন্্রয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥২০।॥ 

ভাবতকৌ মুদী 
পুবযস্বেতি। হে লোকভাবন। লোকানাং মঙ্গলকাঁবক! অন্মিন্ সমুদ্রখাতে 1১৫ 
এবমিতি। ভগবান্ অতিশষেনাণিমাগৈষ্্যবান্, মহার্ণবশ্তৈব পানাৎ 1১৬ 
জীর্ণমিতি। অন্থাঃ মৃৎকর্তৃকোদ্গাঁবাদপবঃ ॥১৭॥ 

এতদ্দিতি। বিশ্সিতাঁঃ ক্ষণেনৈব জলরাশেজী্ণাকবণাৎ , বিষণীঃ সমুদরস্ত জলশ্নাত্বাৎ ॥১৮| 
পবম্পবমিতি। প্রজা গন্ধর্বমন্য্তাদযো জনাঃ । যথাগতং যথাস্থানম্ ॥১৭। 

ব্রিদশা ইতি। পিতামহ ব্রহ্মাণমুপজগ্ম,, সমুদ্্রপূবণীর্ঘমিতি ভাবঃ ২৭ 

মহাবাহু! লোৌকমঙ্গলকাবক ! আপনি আবাব সমুদ্র পুরণ ককন ; আপনি 
যে জল পান করিয়াছেন, তাহা আবার এই খাতে বিসর্জন ককন” ॥১৫॥ 

দেবতারা এইবপ বলিলে, মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ অগস্ত্য তখন ইন্দ্রপ্রভৃতি সেই 
সম্মিলিত দেবগণকে বলিলেন- 1১৬ 

“আমি সে জল জীর্ণ করিয়! ফেলিয়াছি ; স্থৃতরাং আপনারা সমুদ্র পৃবণেব জন্য 
বিশেষ যত্বু অবলম্বন করিয়া অন্ত উপাঁয় চিন্তা ককন” ॥১৭| 

নির্ঘবলচিত্ত মহধি অগন্ভ্যেব এই কথা শুনিয়া সম্মিলিত দেবতারা সকলেই 
বিস্মিত এবং বিবগ্ন হইলেন ॥১৮| 

মহারাজ! তাহা পব তত্রত্য লোকেবা সকলেই সুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে প্রণাম 
কবিয়া পবস্পব পবস্পরেব অনুমতি লইয়া যথাস্থানে চলিযা! গেল ॥১৯॥ 

আব, দেবতারা সমুদ্রকে পূরণ করিবাব জন্য বিষ্র সহিত বার বার মন্ত্রণা 
কবিধ! ব্রহ্মার নিকট গমন কবিলেন ॥২০॥ 

(১৬) দ্বিতীধার্ধ, বাব কা পি নাস্তি ৷ 
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তে ধাতাবমুপাগম্য ভ্রিদশাঁঃ সহ বিষ্দুন! | 
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে সাগবন্তাভিপুরণম্ ॥২১। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 
তীর্ঘযাত্রায়াং সমুদ্রেপুরণমন্ত্রণে উননবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

2+2-7 

নবতিতমোহধ্যায়ঃ | 
শাহর মে 

লোমশ উবাঁচ। 

তানুবাচ সমেতাস্ত ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ | 

নিহ্র্ণদিন্যা গিরা রাজন্। দেবানাশ্বাসয়ংভ্তরা ॥১॥ 

গচ্ছধবং বিবুধাঃ সর্ব যথাকামং যথেপ্নিতযূ | 
মহত কাঁল7যাঁঁগন প্রকতিং যাস্ভাতিশর্ণবঃ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
তইতি। ধাতাবং ব্রহ্ধীণমূ। উচুঃ পণৃচ্ছঃ | অভিপৃবণং তছুপাষম্ 1২১1 

ইতি মহামহোপাধ্যায-ভাবতাঁচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-্রীহবিদাসসিদ্ান্তবাগীশভট্রাচার্ধাবিরচিতায়াং 
মহাঁভীব্তটীকাধাং ভাবতকৌ মুদ্রীসমাখ্যায়াং বনপর্ববণি তীর্ঘযাত্রাযামূননবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০ 

০ 

তানিতি। জমেতাঁন্ সমাগতান্। নিহ্দিন্যা ভাবত এব গভীবযা 1১] 

গচ্ছধবমিতি ৷ যথাকামং গচ্ছধ্বম, যথেগ্সিতঞ্চ কুরুধবমিতি শেষঃ [২] 

সেই দেবতারা বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মার নিকট যাইয়া, সকলেই কৃতাগ্জলি হইয়া, 
সমুদ্র পূরণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন” ॥২১॥ 

"289 

লোমশ বলিলেন-__ “রাজা! লোকপিতামহ ব্রচ্মা সমাগত দেবগণকে আশ্বস্ত 

করিবার জন্ গম্ভীর বাক্যে তাহাদিগকে বলিলেন-7১॥ 
“দেবগণ ! তোমবা সকলে ইচ্ছা হইলে যাইতে পার এবং ইচ্ছানুসারে কার্ধ্য 

কবিতে পাঁব। কারণ, সমুদ্র বহুকাল পরে নিজেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত 
হইবে ।২। 

(২১) পূর্বার্ধং বা বকা পিনান্তি। * “*'পঞ্চাধিকশততমঃ""৮বা ব কা পি, 

“্চতুবধিকশততমঃ**শনি। (১) দ্বিতীধার্ঘং বা বকা পি নান্তি। 



৯২৪ মহাভারতে বন- 

জ্ঞাতীংশ্চ কাবণং কৃত্বা মহারাঁজো ভগীরথঃ | 

পুরয়িখ্যতি তোয়ৌঘৈঃ সমুদ্রং নিধিমন্তসাষ্ ॥৩ 
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সর্বেবে বিবুধসন্তমাঃ | 

কালবোগং প্রতীক্ষন্তো জগ্ম,স্চাপি যথাগতয্ ॥৪1 
ঘুধিষ্ঠির উবাচ। 

কথং বৈ জ্ঞাতয়ো! ব্রহ্মন্! কারণথণত্র বৈ মুনে ! | 
কথং সমুন্রঃ পৃর্ণশ্চ ভগীরথপ্রতিশ্রয়াৎ ॥৫॥ 
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তবেণ তপোধন ! 1 
কথ্যমান ত্বয়া বিপ্র! রাজ্ঞাং চরিতমুতমম্ ॥৬| 

বৈশম্পায়ন উবাচ | 
এবমুক্তস্ত বিপ্রেন্দ্ো ধর্ম্রাঁজ্ঞা মহাত্বনা | 

কথধামাস মাহাত্্যং সগরস্ত মহাত্মনঃ ॥৭॥ 
ল সপ শপাশল ০ পতিতা পপ স্পপপাপীশ তিশা 

ভাবতকৌমুদী 
জ্ঞাতীনিতি। অন্তসাং নিধিম্, অতন্তোযৌৈবে পৃবহি্যতীতি ভাবঃ ॥৩| 
পিতামছেতি । কালযোগং ভাবিকালপ্রাপ্তিসদবন্ধমূ, প্রতীন্ষন্তঃ প্রতীক্ষমাঁণীঃ ॥8| 

কথমিতি | অন্র লমুদ্রপৃবণে ৷ ভগ্গীবথন্থয প্রতিশরয়াদবলশ্বনাৎ্ 1৫1 

এতদিতি। বাঁজচবিতস্তোতমস্বারদেব তদেতচ-শ্রোতুমিচ্ছামীত্যাশযঃ 1৬ 
এবমিতি। বিপ্রেন্্রো লোমশঃ | ধর্মবাঁন্ছেতি আর্ত্বাদদন্তত্বাভাবঃ 1৭1 

মহাবাঁজ ভগীবথ জ্ঞাঁতিগণকে হেতু কবিরা জলরাশি দ্বারাই জলনিধি সমুদ্রকে 
পূর্ণ কবিবেন” 1৩॥ 

তখন দেবতাবা সকলে ব্রঙ্গাব সেই কথা শুনিয়া, সেই কালের প্রতীক্ষা কবিয়া 
যথাস্থানে চলিয়া গেলেন” ॥৪॥ 

যুরিষ্টির বলিলেন_“ত্রন্গন্! মুনে! এ বিবরে ভগীবথের জ্ঞাতির! কি কবিয়া 
কারণ হইরাছিলেন? এবং কি ককিগ্াই বা ভগীবথকে অবলম্বন করিরা সমুদ্র পূর্ণ 
হইয়াছিল ? ॥৫॥ 

ত্রাহ্মণ! তপোঁধন ! আপনি বাজাদের উত্তম চবিত্র বিস্তরক্রমে বলুন, আমি 

তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি” 1৬। 
বৈশম্পাবন কহিলেন__মহীত্বা বুধি্তিব এইবপ বলিলে, লোগশমুনি নহাত্বা 

নগবের নাহাত্স্য বলিতে আরন্ত কবিলেন ॥৭] 

(৫) * কারণধাত কিহ দুনে !-বাবকানি। 
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লোমশ উবাচ । 

ইক্ষণাকণাং কুলে জাতঃ সগরো! নাম পাধিবঃ | 
রূপসত্ববলোপেতঃ স চাপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৮] 

স হৈহয়ান্ সমুৎসাগ্য তালজঙ্ঘাংশ্চ ভারত ! | 
বশে চ কৃত্বা রাজন্যান্ ব্বরাজ্যমনুশিষ্টবান্ ॥৯1 
তম্ত ভার্ষ্যে ত্বভবতাং রূপযৌবনদ্রপিতে | 
বৈদ্ভী ভবতশ্রেষ্ঠ ! শৈব্যা চ ভরতর্ষভ ! ॥১০] 
স পুত্রকামে! নৃপতিত্তপ্যতে স্ম মহত্তপঃ | 
পতীভ্যাং সহ রাজেন্দ্র! কৈলাসং গিরিমাশ্রিতঃ ॥১১। 
স তপ্যমানঃ স্থমহতপোযোগসমনিতঃ | 

আসদাদ মহাত্বানং ত্র্যক্গং ত্রিপুরমর্দনম্ ॥১২॥ 
শহ্করং ভবমীশানং শুলপাঁণিং পিনাকিনম্। 

্রযন্বকং শিবষুগ্রেশং বহুরূপমুমাপতিম্ ১৩1 (যুগ্মকম্) 
৯ পাশ শি শপ শ 

৮১ 

ইন্ষবকৃণার্মিতি। রূপং সৌন্দর্য সত্মধ্যবসায়: বলং শক্তিশ্চ তৈরুপেত: 1৮ 
সইতি। হৈহয়ান্ তালজজ্বাংস্চ তত্তদ্শীযান্ নৃপতীন্ ॥৯1 
তন্তেতি। বৈদর্ভা বিদর্ভবাঁজতনষা, শৈব্যা শিবিতনয়া চ৯ 1১০] 
সইতি। আঁশ্রিতঃ অধিষ্ঠিত; ॥১১। 
স ইতি। তপো বৈধক্রেশ উপবাসাদিঃ যোগশ্চ ধ্যানাদিস্তাভ্যাং স্মিত: | ত্যক্ষং 

ভ্রিলোচনম্। কর্খান্ুসারিভিনীমভিস্তং বিশিনষ্টি শঙ্করমিত্যাদি 1১২--১৩] 

লোমশ বলিলেন-_-“ইক্ষাকুবংশে “সগর/-নামে এক রাজা জন্মিয়াছিলেন ; তিনি 
বূপ, উৎসাহ, শক্তি ও প্রতীপশালী হইয়াও অপুত্রক ছিলেন ॥৮| 

ভরতনন্দন ! তিনি হৈহয়বংশীয় ও তালজভ্ঘবংশীয় রাজগণকে উৎসন্ন করিয়া 
এবং অন্যান্ত ক্ষত্িয়দিগকে বশীভূত করিয়া, আপন রাজ্য শীসন করিতেন ॥৯ 

ভবতশ্রেষ্ঠ! সেই সগররাজার ছুইটা ভার্ধ্যা ছিল; তীহারা দুই জনই 
রূপযৌবনগবিবতা ছিলেন; ভাহাদেব একজন বিদর্ভরাজীর তনয়া, অপরজন 
শিবিবাজার ছুহিতা ছিলেন ॥১০) 

রাঁজশ্রেষ্ঠ! সেই সগররাজা। ভাধ্যাদের সহিত মিলিত হইয়া কৈলাসপর্ব্রতে 
যাইয়া পুত্রকীমন! করিয়া গুরুতর তপস্তা করেন ॥১১॥ 

তিনি উপবাসাদি ও ধ্যানপ্রভৃতি করিতে থাকিয়া গুরুতর তপস্তার প্রবৃত্ত 
()"্বরাজ্যম্থশীদত--বা ব কা পি। (১৩)-*পিনাঁকিং শৃলপাণিনম্ব_বা। বকা নি। 
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স তং দৃক্টৈব বরদং পত্থীভ্যাং সহিতো নৃপঃ। 
প্রণিসত্য মহাবাহুঃ পুত্রার্থং দমবাচত ॥১৪॥ 

তং প্রীতিমান্ হরঃ প্রাহ্ সভার্য্যং নৃপসন্তমমূ্। 

ঘন্মিন্ কতো মৃহূর্তেহহং তয়েহ নৃপতে ! বরস্ ॥১৫] 

বন্িঃ পুত্রসহজ্রাণি শূরাঃ পরমদ্দপিতাহ 1 
একন্তাং সম্ভবিদ্তন্তি পত্যাং নরবরেন্তিষ ! 1১৬ 

তে চৈব দর্বের সহিতাঃ রং বাস্থান্তি পারব !। 
একো বংশধবঃ শুর একস্তাং সন্ভবিত্ততি ॥১৭] (বিশেষকমূ) 

এবমুক্তা তু তং রুদ্দ্সতত্রৈবান্তরধীর়ত। 
বস চাপি বগরো রাঁজা জগাম হুং নিবেশনম্ 1৯৮] 

পত্ভীভ্যাং দহিতস্তত্র দোহতিহক্টমনান্তদা 1 

কালং শত্তুবরপ্রাপ্তং প্রতীক্ষন্ সগবোহনরৎ ॥১৯॥ 
সশপপিশাাশিপপ শশ জপাািশিসপশীপাপাপপসপলাী পাপা ১০৯৯ হ জপ্পশীশিশ পতিত এ শ সপিত পা শশা 

৩1৩, 

নইতি। দমযাঁচত বরমিতি শেষঃ 7১৪ 
তমিতি। বুতো ঘাচিতঃ। অতএব দ্বিকর্্টকত্দ্ অপ্রধানকর্বণ উক্ততা চ1 একন্তাঁং পত্যাং 

বষ্টি: পুত্রনহ্রাণি সম্তবিত্ন্তি, তে নৈব নর্ধে শুরাঃ পরমদপিতাশ্চ নশ্বিস্্তি, নহিতাঃ সন্িলিতাশ্চ 
কয়ং ঘাল্ডন্তি, ত্য মুহূর্স্থ গুপীদেবেতি শেবঃ । এক: পুত্রঃ। একন্ডাত পত্যাষ্ [১৫১৭] 

এবমিতি। কু মহাদেব: । নিবেশনং ভবনম্ £১৮% 

পড়ীভ্যামিতি। প্রাপ্ত: শইবর ইতি শ্ভুবরপ্রান্তস্তমূ অগ্রিক্তোকাদিবহ পরনিপাতিঃ ই 

রহিয়া একদা শঙ্কর, ভব, ঈশান, শুলপাণি, পিনাকী, ত্রন্বক, শিব 'ও উগ্রেশপ্রন্ৃতি 
বহু বূপধারী উমাপতি ত্রিপুরহস্তা মহাজ্বা মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভ 
করিলেন ॥১২--১৩ 

মহাঁবাহু সগববাঁক্তা মহাঁদেবকে দেখিক্াই পত্থীদের সহিত মিলিত হইয়া প্রণিপাত 
করিয়া পুত্রের ক্তন্ বর প্রার্থনা করিলেন 1১৪| 

তখন জন্তুষ্টচিন্ত মহাদেব, ভা্যাদের সহিত লগববাজাকে বলিলেন--“রাজা ! 

তুনি ঘে যুহুর্তে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিয়া, নেই মুহূর্তের গুণে তোনীর এক 
পড়ীর গর্ভে বাট হান্াব পুত্র ভন্সিবে ; তাহারা নকলেই বীব ও মহাদ্পিভ হইবে, 
পরে আবার নকলে গিলিরাই বিনষ্ট হইবে । আব অপর পত্রীর গর্ভে একটাদাত্র 

বীর ও বশরক্ষক পুত্র জন্তিবে” 1১৫১৭ 

সগররাজাকে এই কথা বলিয়া মহাদেব নেইখানেই অস্তহিভ হইলেন হ 
লগরকাভাও আপন 'ভবনে চলিদ্া গেলেন 1১৮ 

(১৯) হিতীগ্ধং বাব কা পি নাস্তি। 



পর্বণি নবতিতমোহ্ধ্যায়ত ৯২৭ 

তশ্ত তে মনুজশ্রেষ্ট ৷ ভার্ষ্যে কমললৌচনে | 
বৈদর্তী চৈব শৈব্য। চ গভিণ্যো সংবভূবতুঃ ॥২০॥ 
ততঃ কালেন বৈদর্ভী গর্ভালাবুং ব্যজায়ত | 
শৈব্যা চ স্ুযুবে পুত্রং কুমাবং দেবরূপিণম্ ॥২১। 

তদদাহলাবুং সমুতঅর্ট,ং মনম্চক্রে স পাধিবঃ। 
অথান্তবীক্ষাচ্ছশ্রাব বাঁচং গম্তীরনিত্বনাষ্ ॥২২। 

রাজন্! মা সাহসং কার্ধীঃ পুত্রান্ ন ত্যক্ত,মহনি | 
অলাবুমধ্যানিক্কত্য বীজং যত্বেন গৌপ্যতাম্ ॥২৩॥ 
সোপন্ছেদেষু পাত্রেষু ঘ্বৃতপুর্ণেষু ভাগশঃ ৷ 
ততঃ পুত্রসহত্রাণি হিং প্রাপ্দ্যসি পাথিব 1 ॥২৪॥ (যুগ্মকম্) 
মহাঁদেবেন দিষ্টং তে পুত্রজন্ম নবাধিপ !। 
জনেন ক্রমযোগেন মা তে বুদ্ধিরতোহিন্যথা 1২৫॥ 

সপ কানা পাপা পপি পশলা শশা ও পপ 

ভাঁরতকোৌমুদী 
তন্তেতি। গভিগ্যো সংবভূবতুঃ, কালক্রমে শ্তুববাদেবেতি ভাঁকঃ [২০ 
তত ইতি। গর্ভভূতা জলাবু্র্তীলাবৃত্তাম্, ব্যজাযত ব্যজনঘৎ। কুমারং কাঁত্তিকেষমিব, 

ভর্তৃদারকং বা ॥২১॥ 

তদদেতি। সমূত্টুং পরিত্যক্তুম্ঃ মনশ্চক্রে ইযেবেত্যর্থঃ ॥২২। 

রাজন্নিতি। বীজমন্ধুবঃ, গৌপ্যতাঁং রক্ষ্যতাম। সোপন্বেদেযু উষ্বেযু 1২৩--২৪] 

সগররাজা! সেখানে যাইয়া পত্বীদের সহিত মিলিত হইয়া অতি হৃষ্টমনে 

মহাঁদেবেব বরের প্রতীক্ষা করিয়া কাঁল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥১৯॥ 

নরশ্রেষ্ঠ ! কালক্রমে বৈদর্ভী ও শৈব্যা-_-এই ছুইটা পদ্মনয়ন! সগরভার্য্যাই 
গর্ভবতী হইলেন ॥২০॥ 

তাহাঁৰ পৰ যথাঁকালে বৈদর্তী একটী অলাবু প্রসব করিলেন এবং শৈব্যা 
কাণ্তিকের তুল্য দিব্যবূগী একটা পুত্র গ্রনব করিলেন ॥২১॥ 

তখন স্গররাঁজী, সেই অলাবুটাকে ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা করিলেন ; কিন্তু 
তিনি সেই সময়েই আকাশ হইতে গল্তীর স্ববে এক বাক্য শুনিতে পাঁইলেন--1২২1 

“রাজা ! অবিবেচনার কার্য করিবেন না, পুত্রগুলিকে ফেলিয়! দিবেন না । 

অলীবৃর ভিতর হইতে বীজ সকল নি্কাশনপূর্ধবক ভাঁগ ভাগ করিয়া উঞ্ণ ও ঘৃতপূর্ণ 
পাত্রে যত্বপূর্ব্বক বক্ষা করুনঃ তাহা হইলে বাট হাজার পুত্র লাভ 
করিবেন ॥২৩-_২৪| 85228283559 

(২৫) স্োকাৎ পরম্ “*'ষড়ধিকশততমৌহধ্যায£--বাঁ ব কা পি, “***পর্ধশীধিকশত- 
তমৌহধ্যায়--নি। 



৯২৮, মহাভারতে বন. 

লোমশ উবাচ । 

এতচ্ছত্বাইস্তরীক্ষাচ্চ স রাজা রাজসতমঃ | 
যথোক্তং তচ্চকাবাথ শ্রদ্দধন্তবতর্ধভ ! ॥২৬॥ 

একৈকশস্ততঃ কৃত্বা বীজং বীজং নরাধিপঃ | 
ঘ্বতপূর্ণেষু কুস্তেু তান্ ভাগান্ নিদধে ততঃ ॥২৭॥ 

ধাত্রীস্চৈকৈকশঃ প্রাদাৎ পুত্রবক্ষণতৎ্পরঃ। 
ততঃ কালেন মহতা! সমুত্থর্মহাবলাঃ ॥২৮॥ 
ষ্টিঃ পুত্রসহত্রানি তস্তা প্রতিমতেজসঃ | 
রুদ্রেপ্রসাদীপ্রাজর্ধেঃ সমজায়ন্ত পাখিব ! ॥২৯| 
তে ঘোরাঃ ক্রুরকণ্্মাণ আকাশপরিসপিণঃ | 
বহুত্বাচ্চাবজানস্তঃ সর্ববান লোকান্ সহাম্বান্ ॥৩০॥ 

ত্রিদশাংশ্চাপ্যবাঁধন্ত তথ! গন্ধর্ববরাক্ষসান্। 
সর্ববাণি চৈব ভূতানি শুরাঃ সমরশালিনঃ ॥৩১ (যুগ্মকম্) 

ভাঁবতকৌমুদী 
মহেতি। দিষ্ং নিদ্িষ্টম্। ক্রমযোগেন করমনিয়মেন |২৫। 

এতদ্দিতি। অন্তরীক্ষাদাগতম্ এতদ্ষচনম্। শ্রদ্দধৎ নিশ্বসন্ ॥২৬| 
একৈকশ ইতি। বীজৎ পুত্রকাবণীভূতম্, বীজমন্কুবম্, একৈকশঃ পৃথক্ পৃথক্ 1২৭ 

ধাত্রীরিতি। পুত্ররক্ষণতত্পবঃ সগবঃ। মহাঁবলাঃ পুত্র! ইতি শেষঃ ॥২৮] 

যষ্টিরিতি। তন্ত সগবস্ত। কক্দরপ্রসাদান্মহাদেবানুগ্রহাৎ ॥২৯। 

রাজা! মহাদেব এই ক্রমেই আপনাব পুত্রজন্ম নির্দেশ কবিয়াছেন ; সুতরাং 
আপনার যেন অন্যবপ বুদ্ধি হয় না” ॥২৫॥ 

লোমশ বলিলেন-_-“ভবতশ্রেষ্ঠ ! রাজপ্রধান সগররাজা আকাশ হইতে এই 
বাক্য শুনিয়া এবং তাহা বিশ্বাস করিয়া যথোক্তবূপ কার্ধ্যই করিলেন ॥২৬| 

তিনি পুত্রেব কাঁবণ সেই অঙ্কুরগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, তাহাৰ পব সেই 
ভাগগুলিকে ঘৃতপূর্ণ বুতর কুস্তের ভিতরে রাখিলেন ॥২৭ 

এবং পুত্ররক্ষার্থ এক একটা কুস্তে এক একটা করিয়া ধাত্রী নিযুক্ত কবিলেন। 
তাহার পর অনেক কাল পৰে মহাবল পুত্র সকল উত্থিত হইল ॥২৮॥ 

রাজা! মহাঁদেবেব অনুগ্রহে অতুলনীয়প্রভাব রাঁজধি সগরেব বাট হাজার 
পুত্র জন্মিল ॥২৯1 

ভয়ঙ্করপ্ররুতি, হিং্রদ্ঘভাব, আকাঁশচারী, বীব ও যুদ্ধনিপুণ সেই সগব- টিডি550188855514538-855580125851558565 51812854548 
(৩১) ভ্রিদশাংশ্চাপ্যধাবন্ত_পি। 



পর্ববণি নবতিতমোহিধ্যায়ঃ | ৯২৯ 

বাধ্যমানাস্ততো লোকাঃ সাগরৈর্মনদবুদ্ধিভিঃ | 
্রহ্মাণং শরণং জগ সহিতাঃ সর্ববদৈবতৈঃ ॥৩২| 
তান্ুবাচ মহাঁভাগঃ সর্বলোকপিতামহঃ | 

গচ্ছধ্বং ত্রিদশাঃ ! সর্বেধ লোকৈঃ সার্ধং যথাগতম্ 1৩৩। 
নাতিদীর্ধেণ কালেন সাগরাণাং ক্ষয়ো মহান্। 

ভবিষ্যতি মহাঘোরঃ স্বকৃতৈঃ কর্মাভিঃ সবাঃ ! 1৩৪। 
এবমুক্তাস্ত তে দেবা লোকাশ্চ মনুজেশ্বব ! | 
পিতামহমনুজ্ঞাপ্য বিপ্রজগ্ম্ষথাগতম্ ॥৩৫| 

ততঃ কালে বহুতিথে ব্যতীতে ভরতর্ষভ [| 

দীক্ষিতঃ সগবো৷ রাজ! হয়মেধেন বীর্ধ্যবান্ ॥৩৬॥ 

ভাঁবিতকৌমুদী 
তইতি। আঁকাঁশপরিসপ্পিণঃ বিমানাবোহণেন গগনচারিণঃ | ত্রিদশান্ দেবাঁন্। সমরশালিনো 

যুদ্ধনৈপুণযবস্তঃ ]৩০ --৩১1 

বাধ্যমানা ইতি। সাগবৈঃ সগরপুত্রৈঃ, বাধ্যমানীঃ পীভ্যমানাঃ ॥৩২1 
তানিতি। সর্বলোকপিতামহো ব্রহ্মা । যথাঁগতং য্থাস্থানম্ ॥৩৩। 

নেতি। সাগরাঁণাঁং সগরপুত্রাণাম্। মহান্, সাকল্যেনোচ্ছেদাদিত্যাশযঃ 1৩৪॥ 
এবমিতি। পিতামহং ব্রহ্মাণম্, অন্ুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং কারয়িত্বা ॥৩৫1 

তত ইতি। দীক্ষিতো লব্বদীক্ষ:, হযমেধেন অশ্বমেধযজ্ঞেন ।৩৬| 

পুত্রের নিজেদের সংখ্যা বহুতর বলিয়া দেবগণের সহিত সগস্ত লোককে অবজ্ঞা] 
করিতে থাকিয়া, সমস্ত প্রাণী, গন্ধবর্ধ, রাক্ষদ, এমন কি দেবগ্ণকে পর্যস্ত উৎগীড়িত 

করিতে লাগিল ॥৩০---৩১॥ 

তাহার পর সমস্ত লোক, মন্রবুদ্ধি সগবপুত্রগণকর্তৃক উৎপীড়িত হইতে থাকিয়া 
দেবগণের সহিত যাইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল ॥৩২॥ 

তখন মহাত্মা ত্রদ্মা তাহাদিগকে বলিলেন__“দেবগণ ! তোমরা সকলে এই 

লোকদের সহিত বথাস্থানে যাইতে পার ॥৩৩| 

কারণ, দেবগণ ! অনতিদীর্ঘকালেৰ মধ্যেই নিজেদেব কর্মমফলে সগবপুত্রগণেব 
ভীষণভাবে সমূলে ধ্রংস হইবে” ৩৪ 

নরনাথ! ব্রহ্মা এইবপ বলিলে, নেই দেবতারা ও অন্তান্ত লোকের! ব্রহ্মার 

অনুমতি লইয়া যথাস্থানে চালিয়া গেলেন ॥৩৫1 

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর বহুকাল অতীত হইলে, প্রতাপশালী বগররাজা 
অশ্বম্ধযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন ॥৩৬| 

বন-১১৭ (৮) 



তন্তাশ্ো ব্যচরভুমিং পুত্ৈঃ সম্পরিরক্ষিতঃ 
সমুদ্রেং স সমাসাগ্ নিস্তোরং ভীমদর্শনমূ ॥৩৭ 
রক্ষ্যমাণঃ প্রবত্েন তত্রৈবাস্তরধীরত | 
ততন্তে সাগরাস্তাত! হৃতং মত্বা হয়োভমম্ ॥৩৮| 

আঁগম্য পিতুরাচখ্যবদৃশ্যং তুরগং হৃতস্ । 

তেনোক্তা দিক্ষু সর্ববান্থ সর্বেবে মার্গত বাঁজিনম্ ॥৩৯॥ (বিশেধকম্) 

ততন্তে পিতুরাজ্ঞার দিক্ষু সর্ববাস্থ তং হতনস্। 
অমার্গন্ভ মহারাজ ! সর্ধ্ধঞ্চ পুথিবীতলম্ ॥৪০। 
ততস্তে সাগরাঃ সর্বেব সমুপেত্য পরস্পবম্ । 

নাধ্যগচ্ছ্ত তুরগমশ্বহর্তীরমেব চ ॥৪১॥ 

আগম্য পিতরঞ্চোচুস্ততঃ প্রাপ্লয়োহগ্রতঃ | 

সসমুদ্রবনদ্বীপা৷ সনদীনদ্কন্দরা ॥৪২॥ 

সপর্ববতবনোদ্ধেশ! নিখিলেন মহী নুপ ! | 
আস্মাভিবিচিতা রাজন্! শাসনাভব পাব ! ॥৪৩ (বুক) 

তশ্যেতি। নিন্তোয়ং খাতমাত্রমঃ অগক্ত্যেন পীততোযত্বাৎ। সাঁগবাঃ সগরপুত্রাঃ। অদুষ্ঠং 

যথা স্তান্তথা হ্ৃতম্। তেন পিত্রা! সগরেণ, মার্গত অন্বিন্তত ৩৭৩৯1 

তত ইতি। আভ্াষ আজ্ঞাং গৃহীত্বা । পৃথিবীতলঞ্চ গত্বেতি শেবঃ 1৪০] 
তত ইতি। সাঁগরাঃ সগরপুত্রাঃ ৷ নাঁধ্যগচ্ছন্ত নাপ্ল.বন্ তুবগমশ্বম্ 1৪ ১1 

আগম্যেতি। উচুঃ সাগরাঃ। নিখিলেন সাঁকল্যেনেত্যর্থঃ। বিচিতা অধিষ্টা 1৪২--৪৩1 

তখন তাহাব বজ্জীব অশ্ব তাহাই পুত্রগণকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া পৃথিবী 
বিচবণ করিতে লাঁগিল । একদা নেই অশ্ব, জলশুন্য ভীমদর্শন সমুদ্রতীবে বাইয়া 
বত্বপূর্ববক বক্ষিত হইতে থাঁকিঘাও সেই স্থানেই অন্তহিত হইল। বৎস! তাহাব 
পব সেই সগবপুত্রেরা পিতাঁৰ নিকট আনিরা বলিল বে, “অদৃশ্যভাবে নে অশ্ব 
অপহৃত হইরাছে।” তখন গব বলিলেন_-“তোমবা সকলে লকল দিকে দেই 
আশ্বের অন্বেবণ কব” 0৩৭-_-৩৯1 

মহাবাজ ! তাহাব পর সগবপুত্রেব পিতা আদেশ পাইয়া সকল দিকে এবং 

ননস্ত পুথিবাতে নেই অশ্বেন অন্বেবণ করিল 1৪০] 
ভদনন্তব নেই সগবপুত্রেবা সকলে পবস্পর বিচরণ কবিয়াণড সে অশ্ব ব 

নশ্বহর্ভীকে পাইল না 1821 

'ভাহাব পৰ ভাহার। আসিরা পিভাব সম্মুখে কুভাজলি হইয়া বলিল থে, 



পর্ববণি নবতিতমৌহ্ধ্যায়ঃ | ৯৩১ 

ন চাশ্বমধিগচ্ছামে। নাশ্বহর্ভীরমেব চ। 
শুত্বা তু বচনং তেষাং স রাজা কোধশুচ্ছিতঃ 188॥ 
উবাচ বচনং সর্ধধাংস্তদা দৈববশান্প ! | 
অনাশমায় গচ্ছধ্বং ভূয়ে মার্গত বাজিনম্ ॥8৫॥ (যুগ্মকম্) 

যজ্জিয়ং তং বিনা হম্বং নাগভ্তব্যং হি পুত্রকাঃ ! | 

প্রতিগৃহ তু সন্দেশং পিতুন্ডে সগরাত্বজাঃ ॥৪৬| 

ভয় এব মহীং কৃৎুন্নাং বিচেতুমুপচত্রুমুঃ | 
অর্থীপশ্ন্ত তে বীরাঃ পৃথিবীমবদারিতাম্ ॥৪৭। (যুগ্মকম্) 

সমাসাগ্ বিলং তচ্চাপ্যখনন্ সগবাত্মজাঃ | 

কুদ্দালৈহেষুকৈশ্চাপি সমুদ্রং যত্রমাস্থিতাঃ ॥৪৮॥ 
স খন্যমানঃ সহিতৈঃ সাগরৈর্বরুণালয়ঃ | 
অগচ্ছৎ পবমামাভিং দীর্ধ্যমাণঃ সমন্ততঃ 1৪৯ 

ভাবতকৌমুদী 
নেতি। অধিগচ্ছামঃ প্রাপ্য: | মা্গত অন্বি্তত ॥9৪--৪৫॥ 
যজ্রিযমিতি। যজ্িষং যঙ্ঞার্ম। সন্দেশমাঁদেশম্। বিচেতুমহেষ্ুম 1৪ ৬--৪৭॥ 
সমিতি। হ্যন্তে অব্যক্ত শবদং কুর্বন্থীতি হেষুকাণি প্রন্থতকবাঁকাবমুখানি লৌহাপ্র/ণি 

তত: “রেষু হেষু অব্যক্তে শবে” ইতি হেষধাতোবৌণাদিক উকঃ৪৮। 

মইতি। লাগবৈঃ সগবপুতৈ, বরুণালয: সমুদ্ঃ 1৪৪ 

“মহাবাজ! আপনার আদেশে আমবা সমুদ্র, বন, দীপ, নদী, নদ, গুহা, পর্বত ও 

বন্প্রীস্তেব সহিত সমগ্র পৃথিবীই অন্বেষণ কবিয়াছি ॥৪২__৪৩া 
কিন্ত অশ্ব বা অশ্বহর্ভীকে পাইলাম না।” রাঁজা! তাহাদেব সেই কথা 

শুনিয়া দগররাজা ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া দৈববশতঃ তখনই সকলকে বলিলেন-__ 
“ফিবিয়া না আসাব জন্যই তোমবা৷ আবাব যাও, অশ্ব অন্বেষণ কর ॥৪৪-__৪৫1 

পুত্রগণ ! সেই যজ্ঞেব অশ্ব ব্যতীত তোমবা আসিও না।” সেই সগরপুত্রগণ 
পিতাৰ আদেশ পাইয়া আবাবও সমগ্র পৃথিবী অন্বেষণ করিবাব উপক্রম করিল। 
তাহা পর তাহাবা (সমুদ্রতীবেব এক স্থানে) ভূতলটাঁকে বিদারিত দেখিল ॥৪৬-৪৭॥ 

সগবপুত্রেরা সেই গর্ত পাইয়া বিশেষ যু অবলম্বনপুরর্কক কুদ্দীল ও হেবুক 
(অস্ত্রবিশেষ) দ্বাৰা সমুদ্র খনন কবিতে লাগিল ॥৪৮ 

(৪৮)-"কুদ্দালৈহ্বে থুকৈশচৈব__-বা ব কা। 



৯৩২ মহাভাবতে বন 

অন্তবোবগবঙক্ষাংসি সন্ভানি বিবিধানি চ। 

আর্তন।দমকুর্পন্ত বধ্যমানানি সাগবৈঃ ॥৫০| 
ছিন্শীর্বা বিদোশ্চ ভিননন্গন্ডিস্ধবঃ | 

গ্রাণিনঃ সমদৃশ্যন্ত শতশোহথ সহজ্শঃ 0৫১॥ 

এবং হি খনতাং তেনাং সধুদ্রং বরণালরম্ । 
ব্যতীভঃ স্তমহান্ কালো ন চাশঃ সমদৃশ্যত ॥৫২॥ 
ততঃ পুর্্বোভবে দেশে সদুদ্রস্ত মহীপতে ! | 
বিদার্ন্য পাতালমথ সংক্রদ্ধাঃ নগবাত্বজাহ ॥৫৩। 
অপশ্যন্ত হযং তত্র বিচবন্তং মহীতলে | 
কপিলঞ্চ মহাত্বানং তেজোরাশিমনুভমন্ ॥৫৪॥ (বুখ্ধকম্) 

ভাবতকৌমুদী 
অন্থবেতি। সনি গ্রাণিনঃ। সাগরৈঃ সগরপুতৈঃ 7৫০। 
ছিন্েতি। বিদেহা দেহবহিতাঃ, ভিন্ন৷ বিদীর্ণান্গস্থিসদ্ধযো যেষাঁং তে 1৫১॥ 
এবমিতি। তেষাং সগবপুজাণ|দ্। সমদৃশ্ঠত তিরিতি শেষঃ ॥৫২। 

তত ইতি। পূর্বোভবে দেশে ইশানিকোণে | হ্যং তং যজ্ঞাশ্রম1৫৩-_৫৪ 
ভাবতভাবদীপঃ 

তানিতি ॥১__৪৭॥ হ্রেবুকৈঃ হ্েষনতি সর্পয়ত্যেভিরিতি নৃত্তিকোথক্ষেপণযন্তৈ সদ" 

লৌহপত্রৈঃ। হরে, প্রসর্পণে অস্ত রূপম্ ৪৮। সাগবৈঃ সগরপুত্রমমূহৈঃ 0৪৯৫২ পুর্বোতির 
এশান্তাম্ 1৫৩৯৭ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ধণি নৈলকণ্ঠীষে ভারতভীবদীপে নবতিতমোহুধ্যাধঃ ॥৪০। 

সগবপুত্রেরা মিলিত হইয়া খনন কবিতে লাগিলে সেই সমুদ্র সকল দিকে বিদীর্ণ 
হইতে থাকিযা অত্যন্ত ছুঃখ পাইতে লাগিল ॥৪৯॥ 

সগবপুত্রেব। বধ কবিতে থাঁকিলে অস্থুব, নাগ, রাক্ষদ ও অন্থান্য নানাবিধ প্রাণী 
সকল আর্তনাদ কবিতে লাগিল ॥৫০॥ 

মন্তক ছিন্ন, দেহ অপসারিত এবং চর, অস্থি ও সদ্িস্থান বিদীর্ণ হইল $ এই- 

ভাবেব শত শত সহস্র সহস্র প্রাণী দেখা যাইতে লাগিল ॥৫১1 
এইভাবে বকণালব লমুদ্রকে খনন করিতে সগরপুত্রগণের অতি দীর্ঘকাল অতীত 

হইল ; কিন্তু সে বজ্ীয় অশ্ব দেখা গেল না ॥৫২।॥ 
বাজা! তাহাৰ পব জুদ্ধ সগরপুত্রেরা সমুদ্রেব ঈশীনকোণে বিদাবণ কবি 

পাতালে যাইয়া! দেখিল যে, সেই হজ্জীয় অর্থটা ভূতলে বিচবণ কবিতেছে এবং) 
অসাঁধাবণ তেজঃপুপ্ের ম্যায় মহাত্ম। কপিলমুনি অবস্থান করিতেছেন ॥৫৩--৫৪ 



পর্ববণি নবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ । ৯৩৩ 

তেজসা দীপ্যমনিন্ত ভ্বালাভিরিব পাঁবকমূ। 
দৃষট। হি বিস্মিতাঃ সর্ব বতৃবুঃ কালচোদিতাঃ ॥৫৫| 
তে তং দুষ্ট হয়ং রাজন্। সম্প্রহৃষ্টতনূরুহাঃ। 
অনাদৃত্য মহাত্মানং কপিলং কালচোদিতাঃ। 
সংক্রুদ্ধাঃ সমধাবন্ত অশ্বগ্রহণকাঙ্ফিণঃ ॥৫৬| 
ততঃ ক্রুদ্ধ! মহাবাজ ! কপিলো মুনিসত্তমঃ | 
বাস্থদেবেতি যং প্রাঃ কপিলং মুনিপুজবম্ ॥৫৭॥ 

সচচ্ষুবিকৃতং কৃত্বা তেজস্তেু সমুসজন্। 
দর্দাহ স্থুমহাতেজ। মন্দবুদ্ধীন্ স সাঁগবান্ ॥৫৮| 
তান্ দৃষ্ট। ভন্মসান্ভুতান্ নারদঃ স্থমহাতপাঃ। 
সগরান্তিকমাগচ্ছতচ্চ তন্মৈ হ্যবেদয়ৎ ॥৫৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
তেজসেতি। জালাভিঃ শিখাভিঃ। কালেন মৃত্যুন! চোদিতাঃ প্রেবিতাঃ ॥৫৫1 

তইতি। সম্প্রহষ্টতন্রুহা আনন্দেন রোমাফ্চিদেহাঁঃ। সংকুদ্ধাঃ কপিলস্তৈব চৌরত্বাব- 
ধারণাদিতি ভাঁঞঃ, সমধাবন্ত কপিলমেব হস্তমিতি শেষঃ। যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ 1৫৩ 

তত ইতি। ক্ুদ্বোহভবৎ। বান্্দেবেতি বাস্থদেবাঁবতাঁর ইতি, “পঞ্চম: কপিলে! নাম 

সিদ্ধেশঃ কালবিপ্ল,তম। প্রৌবাঁচান্থবষে সাংখ্যং তত্বগ্রামবিনির্যম্॥” ইতি শ্রীমন্তাগবত- 
বচনাৎ ॥৫৭| 

সইতি। মন্দবুদ্ধীন্, কপিলচৌধ্যবিষষে বিচারাঁকবণাদিতি ভাবঃ। স প্রসিদ্ধ: 1৫৮1 
তানিতি। ভম্মসাডূতান্ অংশতঃ, পবত্র “যত্র তানি শবীবাঁণি” ইত্যভিধানাৎ্। তৎ 

গুত্রনিধনম্ ত্মৈ সগরাঁষ ॥৫৯। 

কপিলমুনিকে - শিখাদ্বারা অগ্নির স্যার তেজদ্াব! দীপ্যমান দেখিয়াই কাঁল- 
প্রেরিত সগরপুত্রের সকলেই বিন্ময়াপন্ন হইল ॥৫৫1 

রাজী! তখন তাহাবা সেই অশ্বটা দ্বেখিয়৷ আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া, সেই 
অশ্ব গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় কাঁলপ্রেবিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা কপিলকে অবজ্ঞা 
করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইল ॥৫৬। 

মহারাজ! তাহার পর মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল ক্ুদ্ধ হইলেন; জ্ঞানীরা যে মুনিশ্রেষ্ঠ 
কপিলকে নীরায়ণের অবতাঁর বলিয়! থাকেন ॥৫৭ 

প্রসিদ্ধ মহাঁতেজা সেই কপিল চক্ষু বিকৃত কবিয়া সেই মন্দবুদ্ধি সগরপুত্রগণের 
উপবে তেজ নিক্ষিপ্ত করিতে থাকিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিলেন 1৫৮1 

তখন মহাতপ নারদ সেই সগবপুত্রদিগকে প্রায় ভন্মীভূত দ্রেখিয়া৷ সগববাজাঁব 
নিকট গেলেন এবং ভীহাঁকে সেই বৃত্তান্ত জানাইলেন ॥৫৯ 

শপপপপাগএপকিপাসশকাজল ৯ 



৯৩৪ মহাভাবতে বন- 

স তচ্রুত্বা বচো ঘোবং বাঁজা নুনিমুখোদ্গতম্। 

ঘুহুর্ভং বিমনা ভূত্বা স্থাণোর্বাক্যমচিন্তবৎ ॥৬০॥ 
ন পুত্রনিধনোগেন ছ্ঃঃখেন মমভিগ্র ত৪ | 
জাত্মানমাতবনাশ্বাস্ত হয়মেবান্চিন্তর 0৬১ 

অংশুমন্তং নমাহুঘ অসমগ্ুঃভতং তদা | 

পৌন্রং ভবতখাগগল ! ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৬২॥ 

ণিন্তানি সহজানি পুদ্রাণামমিতৌজদাম্। 
কাপিলং তেজ আসাগ্ত মহকুতে নিধনং গতাঃ ॥৬৩॥ 

তব চাপি পিতা তাত। পবিন্যক্তো ম্বাহনঘ ! | 

ধর্দং স্বং বক্ষমাণেন পৌবাণাং হিতমিচ্ছতা ॥৬৪॥ 
যুধিঠিব উবাচ। 

কিমর্থং বাজশার্দ,লঃ সগবঃ পুত্রমাক্মজম্। 
ত্যক্তবান্ দুক্তজং বীবং তন্মে ক্রুহি তপোধন ! ॥৬৫॥ 

ভাবতকৌমুদী 
স ইতি স্থাণোঃ শিবন্য ৷ “তে ঠচব সর্ব সহিতাঃ বং যাশ্প্তি পাঁ্থিৰ 1” ইতি বাঁক্যম্ 1৬০ 

সইতি। হযং তং হজ্ঞাশ্বমেবা চিন্তঘৎ, ঘজনির্ববাহার্থমিতি ভাবঃ ॥৬১॥ 

অংশ্থিতি। অব্রবীৎ্, সগন ইতি শেষঃ 1৬২ 

ষ্টিবিতি। গতা ইতি শব্দাভিধেষে পুংস্ম, “শব্দাভিধেষে লিঙ্গং স্াঁৎ শব্দলিঙ্গমথাঁপি 

বা। শোঁভনাবৈ কলত্রাষ দাবান্ পশ্যন্তি শোভনান্॥৮” ইত্যুক্তেঃ 7৬৩ 
তবেতি। পিতা অসসপ্ত] নাম, ছে তাত। বখ্স। | স্বং বাঁজকীযম্ 1৬৪| টি ১০5১781/-55554501551215455815516550815318535548 উন ৩ 
তখন সগববাঁজ। নারদরমুখনিঃম্থত সেই ভবঙ্কর বাক্য শুনিয়া মুহুর্তকাঁল বিবগচিত্ত 

হইযা সেই মহাদেবের বাক্য স্মবণ করিলেন ॥৬০1 

পুত্রনিধনছূঃখে ছুঃখিত সগববাঁজা আঁপনাবদ্বাবাই আঁপনাঁকে আশ্বস্ত করিয়া সেই 
আশ্বেব বিষয়ই চিন্তা কবিলেন 1৬১1 

ভব্তত্রেষ্ঠ ! তখন ভিনি অসমঞ্জাৰ পুত্র পৌত্র অংশুমান্কে আহ্বান করিয়া 
এই কথা বলিলেন_ 1৬১ 

“বৎন। অমিততেজা রর ষাট হাজাব পুত্র আমার জন্যই কপিলেব তেজে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ॥৬৩। 

বস! আমি নিজের রি জন্ত এবং পুববাঁসিগণেব হিতের জন্য তোমাৰ 
পিতাকেও পবিত্যাগ করিয়াছি” ॥৬৪॥ £- 

৯০৯০১
 

(৬১) এবগ্সোকঃ বা! বকা পি নান্তি। ৯১ ২ 9 রও 
তত 



পর্বরণি নবতিতমোহধ্যায়ঃ ৯৩৫ 

লোমশ উবাচ। 
অসমপ্ভা ইতি খ্যাতঃ সগরস্ত স্থতো হৃতৎ | 
ঘং শৈব্যা জনযামাঁস পৌরাণাং স হি দাবকান্। 
গলেধু ক্রোশতে৷ গৃহ নগ্যাং চিক্ষেপ ছুর্ববলান্ ॥৬৬ 
ততঃ পৌরাঃ সমাজগ্মর্ভয়শোকপরিপ্লৃতাঃ । 
সগরঞ্চাপ্যভাষ্ত সর্ব প্রীঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ ॥৬৭॥ 

ত্বং নম্্রাতা মহারাজ ! পরচক্রাদিভির্ডয়া ৷ 
অসমঞ্জোভয়াদ্ঘোবাততো নস্ত্ীতুম্থসি ॥৬৮ 

পৌবাণাং বচনং শ্রুত্বা ঘোরং নৃপতিসভমত। 
মুহূর্ত, বিমনা ভূত্ব! সচিবানিদমব্রবীৎ ॥৬৯| 
অসমঞ্জাঃ পুবাদগ্ স্থুতো মে বিপ্রবাস্ততাম্। 
যদি বে! মৎপ্রিয়ং কার্ষ্যমেতচ্ছীত্রং বিধীয়তাম্ ॥৭০॥ 

ভারতকৌমুদ্রী 
কিমিতি। আত্মজমিত্যনেন পবজাতক্ষেত্রজীদিব্যাবৃত্তিঃ ৷ অতএবোভং ছুন্তযজমিতি 7৩৫) 

অস্মগ্কা ইতি। ক্রোশত আর্তনাদৎ কুর্বতঃ, গৃহ্ ধৃত্বা | যট্পাদোহ্যং স্োকঃ 7৬৬ 

তত ইতি। সমাজগ্ন,২ সগববাজান্তিকমিতি শেষঃ 1৬৭ 

ত্বমিতি। নঃ অন্মাকম্। পবচক্রাদিভিঃ পরবাজ্যাদিভিঃ [৬৮1 
পৌবাণাঁমিতি। বিমনীঃ, পুত্রকুতীত্যাচাবশবণদিতি ভাবঃ ৬৯1 
অসমস্তা ইতি। বিপ্রবাস্ততী নির্বাস্ততাম্। বো যুগ্নীকম্ 1৭০ 

যুধিষ্ঠির কহিলেন--“তপোঁধন ! রাঁজশ্রেষ্ঠ সগর ছুত্যজ বীব গুরস পুত্রকে 
কি জন্য পবিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহ! আমার নিকট বলুন” ॥৬৫। 

লোমশ বলিলেন-_“অসমপ্জা নামে সগরের একটা পুত্র হইয়াছিল, যাহাকে 
শৈব্যা প্রসব করিয়াছিলেন। সেই অসমঞ্রা পুববাসিগণেব দুর্বল বাঁলকগুলিকে 
গলদেশে ধারণ কবিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিত; তখন সেই বালকেরা আর্তনাদ 
করিতে থাকিত 1৬৩ 

তাঁব পর পুববাসীর! ভয়ে ও শোকে আকুল হইয়া সগববাজাব নিকট আসিত 
এবং সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে থাকিয়া তাহাকে বলিত-1৬৭॥ 

“মহারাজ! বিপক্ষরাজ্যেব ভয় হইতে আঁপনি আমাদের বক্ষক ; সুতরাং 

অসমগ্জাব গুকতর ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা ককন” 1৬৮] 

বাঁজশ্রেষ্ঠ সগব পুববাসিগণেব সেই দারুণ কথা শুনিয়া, কিছুকাল বিননা 
থাকিয়া মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিলেন_৬৯। * 



স৩৬ ” মহাভাবতে বন 

এবমুক্তা নরেন্দ্রেণ সচিবাস্তে নরাধিপ ৷ | 
বথোত্ ত্বরিতাস্চক্রু্থাজ্ঞাপিতবান্ নৃপঃ ॥৭১॥ 
এততে সর্ববমাখ্যাতং যথা পুত্রো মহাত্মনা | 

পৌবাণীং হিতকাষেন সগবেণ বিবাসিতঃ ॥৭২॥ 
অংশুমাংস্ত মহেম্বাসো যছুক্তঃ সগরেণ হি। 
তত্তে সর্ব প্রবক্ষ্যামি কীত্ত্যমানং নিবোধ মে ॥৭৩॥ 

সগর উবাচ। 

পিতুশ্চ তেহহং ত্যাগেন পুত্রাণাং নিধনেন চ। 
অলাভেন তথাশ্বস্ত পরিতপ্যামি পুত্রক ! ॥৭8॥ 
তম্মাদৃছুঃখাঁভিসন্তপ্ুং যজ্ঞবিত্বাচ্চ মোহিতমূ । 

হ্যস্তানযনাণ্ড পৌত্র । নবকাম্মাং সমুদ্ধব ॥৭৫॥ 

ভাবতকৌমুদী 
এবমিতি। যথোক্তম্ অসমঞ্সো নির্ববীসনম্ 1৭১1 
এতদ্দিতি। বিবাসিতো নগবানির্বীনিতঃ ॥৭২। 

অংশুমানিতি। ইয,ন্ বাঁণান্ অস্ততি ক্ষিপতীতি ইঘাসো ধনুঃ “কর্মরণ্যাণ ইত্যস্ততেবণও 

মহানিঘাসো! যন্ত স মহেঘাসো মহাঁধনুদ্ধব ইত্যর্থঃ 0৭৩| 
পিতুরিতি। নিধনেন কপিলনষনাগ্সিনা দাহীন্মবণেন 18] 

তন্ম/দিতি । নরকাৎ আরব্ধযজ্ঞীসমাপনেন অন্তাব্যমানাদিতি ভাবঃ|৭৫| 

ণমন্ত্রিগণ ! আমাৰ প্রিষ কাধ্য যদি আপনাঁদেৰ কর্তব্য হয়, তবে এই কার্ধ্যটা 
সত্বব ককন, অগ্যই আমাৰ পুত্র অসমঞ্তাকে নগব হইতে নির্বাসিত ককন” 7৭০॥ 

নবনাথ! সগববাজা এইবপ বলিলে, সেই মন্ত্রীবা রাজার আদেশ অনুসাবে 
সত্ববই অসমঞ্জাকে নগব হইতে নির্বাসিত করিলেন ॥৭১॥ 

নসগবরাজা পুববাসীদিগেব হিতকামী হইয়া পুত্র অসমধ্জাকে যে কাবণে 
নির্বাসিত কবিরাছিলেন, তাহা সমস্তই এই তোমার নিকট বলিলাম ॥৭২॥ 

সগররাজা মহাধনুদ্ধর অংশুমান্কে যাহা! বলিযাছিলেন, দে সমস্তও আমি 

তোমার নিকট বলিব; তুমি শ্রবণ কব 1৭৩ 
সগব বলিয়াছিলেন_-“বস | তোঁমাব পিতাকে পবিত্যাগ করায় অন্যান্য 

পুত্রদের মৃত্যু হওযাষ এবং যজ্জীয় অশ্ব না পাওয়ায় আমি দর্ববপ্রকারেই সম্তপ্ত 
হইতেছি 1৭8) 

অতএব আমি শৌকে সন্তপ্ত এবং বজ্ছের বিদ্ধ হওয়ায় মোহিত হইয়াছি ; 
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অংশুমানেবমুক্তস্ত সগবেণ মহাঁত্বন। | 

জগাম ছুখখাভং দেশং য্র বৈ দারিতা মহী ॥৭৬॥ 
স তু তেনৈব মার্েণ সমুদ্রং প্রবিবেশ হ। 
অপশ্যচ্চ মহাত্মানং কাঁপলং তুবগঞ্চ তম্ ৭৭ 
স দৃষট। তেজনো বাশিং পুবাণমষিতমম্ 
প্রণম্য শিবস! ভূমৌ কার্ধ্যমস্ৈ ন্যাবেদয ॥৭৮| 
ততঃ গ্রীতো মহাবাজ । কপিলোহংশুমতোহভবহু। 
উবাচ চৈনং ধর্মাত্বা বরদোহম্মীতি ভারত ! ॥৭৯| 

স বরে তুরগং তত্র গ্রথমং বজ্ঞকারণাণ্। 
দ্বিতীয়মুদকং বত্রে পিতণাং পাবনেচ্ছয়া ॥৮৭॥ 

শপপপপপপপিপািত পা পাত জা ভাজ এ শত পলিশ ৮ শত পপলপাগপপশাগপস সাল দি 

ভাঁবতকৌমুদী 
অংশ্তমানিতি। ছুঃখাৎ যষ্টিসহমজ্ঞাতিনীশনিবন্ধনাদিত্যাশযঃ 1৭৬] 
সইতি। তেনৈব সগবপুত্রগণকৃতেনৈব। তুবগং য্ঞাশ্বম্ ৭৭ 
সইতি। কার্ধ্যম্ আত্মনঃ কর্তব্যবিষষম্, অন্মৈ কপিলায 1৭৮ 
তত ইতি। অংশুমত উপবি। ধর্শাত্থা কপিলঃ বরদঃ স্বাং প্রতীতি শেষঃ [*৯ 
মইতি। সঃ অংস্তমান্, বক্র প্রার্থযামা। পিতুণাং সগরপুত্রাণাম্।৮০1 

পপ জলা শত শপপপপশ 

সুতবাং পৌত্র! তুমি সেই অশ্ব আনয়ন করিয়া আমাকে নরক হইতে উদ্ধার 
কর” ॥৭৫॥ 

মহাত্া। সগর এইবপ বলিলে, অংশুমান্ ছুঃখিতচিত্তেই সেই স্থানে গমন 
করিলেন, যেখানে ভূতল বিদারিত ছিল ॥৭৬া 

অংশুমান্ সেই পথেই সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন এবং মহাত্মা কপিলকে ও সেই 
অশ্বটীকে দেখিতে পাইলেন ॥৭৭ 

অংশুমান্, প্রীচীন ও খযিশ্রেষ্ঠ কপিলকে তেজঃপুণ্রেব স্তাঁয় দেখিয়া মস্তক দ্বারা 
ভূতলে প্রণাম করিয়া, উ'হাঁর নিকট নিজেব কর্তব্য বিষয় জানাইলেন ॥৭৮| 

মহারাজ ভরতনন্দন! তাহার পর ধর্ম্াত্বা কপিল অংশুমানের উপরে সন্তুষ্ট 
হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন_-“আমি তোমার প্রতি বরদাঁতা৷ হইলাম” ॥৭৯ 

তখন তিনি প্রথমে যজ্ঞসমাপ্তির জন্য অশ্ব প্রার্থনা করিলেন, পরে পিতুলোকদের 
উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় জল যাঁরা! করিলেন ।৮০| 

(৮০)-**দ্বিতীয়ং ববকং বত্রে--বা ব কা। 

বন-১১৮ ০) 



৯৪৩ মহাভারতে বন- 

অংশুমানপি ধন্মাত্বা মহীং সাগবমেখলাম্ । 
প্রশশাস মহারাজ ! যথৈবাস্ত পিতামহঃ ॥৯২॥ 
তন্ত পুত্রঃ সমভবদ্দিলীপো নাম ধন্মবিৎ | 
তম্মিন্ রাজ্যং সমাধায় অংশুমানপি সংস্থিতঃ ॥৯৩॥ 

দিলীপস্ত ততঃ শ্রুত্ব। পিতুণাং নিধনং মহণু। 
পর্য্যতপ্যত ছুঃখেন তেষাং গতিমচিন্তয়ৎ ॥১৪॥ 

গঙ্গাবতবণে যতুং স্মহচ্চাকবোনূপঃ | 

ন চাবতারয়ামাস চেষ্টমানো যথাবলম্ ॥৯৫॥ 
তস্য পুত্রঃ সমভবচ্ছীমান্ ধর্মপরায়ণঃ | 
ভগীরথ ইতি খ্যাতঃ সত্যবাগনসুয়কঃ ॥৯৬॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
গ্রশান্তেতি। রা'জীবলোচনঃ পদ্মনয়নঃ সগবঃ। পৌত্রে অংশ্ুমৃতি 1৯১॥ 

অংশুমানিতি। সাঁগর এব মেখলা কাকী যস্থান্তাং সাগববেষ্টিতামিত্যর্থঃ 1৯২1 

তশ্তেতি। সংস্থিতো মৃতঃ, “পবান্থপ্রাঞ্তপঞ্চত্বপরেতপ্রেতসংস্থিতাঃ” ইত্যমরঃ |৯৩] 

দিলীপ ইতি! পিত্ণাং পিতৃপূর্ববপুরুষাঁণাং সগরপুত্রাণাম্, মহণ্ সাকল্যাদিতি ভাবঃ 1৯৪1 

গঙ্গেতি। স্থ্মহদ্দিতি ক্রিযাবিশেষণত্বাননপুংসকম্। নৃপো দিলীপঃ ॥৯৫॥ 
তন্তেতি। শ্রীমান্ রাজলক্ীবান্। অনসুয়কঃ পরদৌযাবিফাররছিতঃ 1৯৬| 

এইভাবে পপ্মনয়ন সগববাজা দীর্ঘকাল বাজ্য শীসন করিয়। পৌত্র অংশুমানেব 
উপবে তাহাব ভাব অর্পণ কবিয়া স্বর্গে চলিষা গেলেন ॥৯১॥ 

মহারাজ! ধর্ম্াত্বা অংশুমান্ও তাহার পিতামহেরই মত সমুদ্রবেষ্টিত সমগ্র 
পৃথিবী শাসন কবিতে লাগিলেন ॥৯২। 

কালক্রমে অংশুমানের “দিলীপ'-নামে ধর্মজ্ঞ একটা পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার 
উপবে ব্বাজ্যভার অর্পণ করিয়া অংশুমান্ও পবলোকগমন করিলেন ॥৯৩| 

তাহাব পরে দিলীপ পিতার পূর্ববপুকষগণের (সগরপুত্রগণের) গুকতর নিধন- 
বৃত্তান্ত শুনিয়। ছুঃখে পবিতপ্ত হইতে লাগিলেন এবং তীহাঁদেব উদ্ধাবের উপায় চিন্ত। 
করিতে থাঁকিলেন ॥৯৪1 

তৎপরে দিলীপ গঙ্গাকে মত্ত্যলোকে আনিবাঁর জন্ত গুরুতব চেষ্টা করিলেন ; 
কিন্তু শক্তি অনুসারে চেষ্টা করিয়াও আনিতে পাঁরিলেন না ॥৯৫॥ 

সেই দিলীপের “ভগীবথ-নামে একটা পুত্র জন্মিয়াছিল ; তিনি রাজলক্ষমীসম্পন্ন, 
ধর্দপরায্ণ, সত্যবাদী ও অস্ুয়াশূন্য ছিলেন ॥৯৬॥ 

(৯৩)-তন্মৈ রাজ্যং সমাধায-_বা বকা পি) (৯৬)-"সত্যবাননন্থয়ক:-বা ব কা। 

পল পি শ্পত 
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অভিষিচ্য তু তং রাজ্যে দিলীপ বনমাশ্রিতঃ। 
তপর্মসদ্ধিনমাযোগাৎ্ স বাঁজা ভবতর্ধভ ! | 
বনাজ্জগাম ত্রিদিবং কালযোগেন ভাবত ! ॥৯৭॥ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতপাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈষাসিক্যাং বনপর্ব্ণি 
তীর্ঘাত্রায়াং ভগীবথবাজ্যাভিষেকে নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ & 

১৯:27 

একনবতিতমোহধ্যায়ঃ। 

লোমশ উবাচ। 

স তু বাজা মহোসশ্চক্রবর্তী মহাবখঃ | 
বভুব সর্বলোকস্ত মনোনয়ননন্দনঃ ॥১॥ 

স শুশ্রাব মহাবাহুঃ কপিলেন মহাত্মন! | 

পিত্ণাং নিধনং ঘোরমপ্রাপ্তিং ভ্রিদিবন্ত চ ॥২॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
অভীতি। ত্রিদিবং স্বর্গম, কালযৌগেন কালক্রমেণ ৷ যট্পাদোহষং শ্লোক: ৯৭1 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যায়-ভীবতীচারধ্য-মহাঁকবি-পদ্মভূষণ-গ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভন্টাচারধ্যবিবচিতায়াং 
মহাভারতটাকাঁষাং ভারতকৌ মুদ্ীসমাধ্যায়াং বনপর্বণি তীর্ঘযাত্ায়াং নবতিতমোহধ্যাযঃ ॥*। 

সইতি। মহ্ষাসে! মহাঁধনুর্দবঃ চক্রেণ দ্বপরবাজ্যাধিকাঁবেণ বর্তত ইতি চন্রবর্তা ১1 
সইতি। ঘোঁরং নযনানলেন যুগপৎ কৃতত্বাদিতি ভাব: ত্রিদিব নবর্গহ্য [২ 

ভারতভাবদীপঃ 
স ত্বিতি ॥১--৪৮| 

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ধবণি নৈলকণীষে ভাঁবতভাঁব্দীপে একনবতিতমোহ্ধ্যাষঃ 1৯১1 

ভরতশ্রেষ্ঠ ! মহাবাঁজ দিলীপ সেই ভগীব্থকে রাজ্যে অভিষিক্ত কবিয়া বনে 
গমন কবেন এবং তিনি তপঃসিদ্ধিব বলে কালক্রমে সেই বন হইতেই স্বর্গে 

প্রস্থান কবেন” ॥৯৭॥ 

2 

লোমশ বলিলেন__“দকল লোকের মন ও নয়নের আনন্দজনক সেই ভগীরথ- 
বাজা ক্রমে মহাঁধনুর্ঘাব, মহাব্থ ও দ্বাজচক্রবর্তী হইলেন ॥১॥ 

- ,* শ্শাসগ্তাধিকশততমোহধ্যায়»--ব! ব কা পি নি। 



৯৪২ ' মহীভাব্তে-- ধন, 

স বাজ্যং সচিবে ন্যস্ত হুদবেন বিদুঘতা । 
জগাম হিমবৎ পার্ঘং তপস্তপ্ত,ং নবেশ্ববঃ ॥৩| 
আরিরাধযিধুর্গঙ্গাং তপপ। দগ্ধকিদ্ধিষঃ 

সোহপশ্যত নবশ্রেষ্ঠ । হিমবন্তং নগোভমম্ ॥৪॥ 

শৃৈর্বহুবিধাকা বৈর্ধাতুমস্তিবলগ্কতম্ ৷ 
পবনালম্িভির্সেঘৈঃ পরিষিক্রং লমন্ততঃ ॥৫॥ 
নদীকুগ্জনিতন্ৈশ্চ প্রাসা দৈরুপশোভিতস্। 
গুহাকন্দরসংলীনৈঃ সিংহব্যাস্রনিষেবিতষ্ ॥৬| 
শকুনৈশ্চ বিচিত্রাসগৈঃ কুজন্ভিধিবিধা গিবঃ | 
ভৃঙ্গরাজৈত্তথা হংসৈর্দাত্যুহৈর্জলকুদুটেঃ ॥৭। 
মঘুরৈ? শতপত্রৈশ্চ জীবঞ্পীবককোকিলৈগ । 
চকোবৈবসিতাপাগ্গৈস্তথা পুত্রপ্রিঘৈবপি ॥৮॥ 
জলস্থানেবু রম্যেবু পগ্সিনীভিশ্চ সন্কুলমূ। 
সাবসানাঞ্চ মধুৈব্যান্থতৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৯ 

ভারতকৌমুদী ৃ 
সইতি। বিদ্যতা সন্তপ্যমানেন, উদ্োভবশ্রবণাদিত্যাশবঃ ॥৩ 
আরীতি। আবিবাঁধমিবুঃ আবাদ্ুমিচ্ছঃ, স্বার্থে ইন্ আর্ব: 1৪ 
শৃক্েরিতি।  ধাতুমন্তিঃ. ঠৈরিকাদিধাতুযুক্তেঃ।  পবনালদিভিরাযুভবষঞ্চলিতৈঃ 

গ্রাসাদৈর্দেবালমৈ:| গুহা এব কন্দবাণি বিবরাণি তেবু সংলীনৈঃ শষিতৈঃ| শকুনৈঃ 

পক্ষিভিঃ | কৃজভ্ভিঃ কৃর্বপ্িঃ গিরো ব্বান্। শতপতরৈঃ পুত্রপ্রিষৈশ্চ পক্ষিবিশেষৈঃ। 

ক্রমে মহাঁবাহু ভগীবথ শুনিতে পাইলেন যে, তীহাব পিতৃপুকবগ্রণ মহাত্া। 
কপিলের নয়নাঁনলে ভয্কবভাঁবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং (সেই কারণেই) 
স্বর্গলভ করিতে পারেন নাই ॥২॥ 

তখন তিনি মন্ত্রীর উপরে রাজ্যভার বিন্যস্ত কবিয! তপস্তা করিবাব জন্য সন্তপ্ু 

হ্বদবে হিমালবসমীপে গমন কবিলেন ॥৩| 

নবশ্রেষ্ঠ | তিনি তপন্তার প্রভাবে পাঁপবিহীন হইয়া পৰে গঙ্গাব আরাধনা 
কবিবাব ইচ্ছার (বাইতে থাকিয়া ক্রমে) পর্ব্বতশ্রেন্ঠ হিমালঘকে দর্শন করিলেন ॥8॥ 

“ ক্রমে সেই হিমালয়ে বাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই হিমালঘ-_গৈবিকাদি 
ধাতুযুক্ত নানাবিধ শূর্গদ্বারা অলঙ্কৃত ছিল; বাযুভবে চলিত মেঘসমূহ সকল 

দিকে বর্ষণ করিতে থাকায় সংসিক্ত হইতেছিল £ নদী, কুগ্র, নিতম্ব ও দেবাঁলয়- 
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কিন্নবৈবগ্নবোভিশ্চ নিষেবিতশিলাতলমৃ। 
দিথারণবিষাণাগ্রেঃ সমন্তাদৃরুউটপাদপম্ ॥১০॥ 
বি্ভাধবানুচবিতং নানাবত্রলমাকুলমৃ। 
বিষোন্বণভূজঙ্গৈশ্চ দীপ্তজিহ্বৈনিষেবিতমূ ॥৯১। 
চিৎ কনকদঙ্কাশং কচিদ্রজতসমিভম্ 1 
কচিদ্র্জনপুঞ্জীভং হিমবন্তমুপাগমণ্ড 1১২॥ (কুলকম্) 
স তু তত্র নরশ্রেষ্ঠ! তপো ঘোঁবং সমাস্থিতঃ | 
ফলমুলাম্ুসংভক্ষঃ সহত্রং পরিবৎসরান্ ॥১৩| 

ংবৎসরসহজে তু গতে দিব্যে মহানদী | 
দর্শযামান তং গঙ্গা তথা মু্তিমতী ব্বয়মূ ॥১৪॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
ব্যাঘতৈ: ববৈঃ। দিাবণানাং দিগহভিনাং বিষাণাগ্রোর্ভাগ্রেঃ -সমভ্াৎ সর্ব দিদ্ছু, দাঃ 
পাঁদপা বৃক্ষা যত্র তম্। দীপ্থা! উজ্জরনা জিহ্বা যেযাঁং তৈঃ। কনকদক্কাশং স্বণবর্সমূ, অথ্ধনপুঞ্তাভং 
কজ্জলবাশিবর্ণম্ 1৫_-১২ 

সইতি। অ ভগীবথঃ। সমাস্থিতঃ অবলঘিতবান্ কৃতবানিত্যর্থ; ॥১৩ 
'সংবৎমবেতি। দিব্যে দেবপবিমাণে। ইদমধিককালোপলক্ষণম্। স্ববমাত্মানম্ ১৪। 

সমূহে শোভিত ছিল; গুহান্প্ত সিংহ ও ব্যান্রসমূহে অধুবিত ছিল; নানাবিধ 

ববকাঁবী ও “বিচিত্র দেহ' বহুতর পক্ষী এবং বৃহৎ ভ্রমর, ভাুক, পানকভ়ি, মযুব, 
শতপত্র, জীবল্পীবক, ' কোকিল, চকোঁব, অসিতাপাঙ্গ ও পুত্রপ্রিয পক্ষীবা এবং 
প্মলতাসমূহ তাহাব মনোহব জলশিয়গুলিকে ব্যাপ্ত কিয়া রহিয়াছিল ; আব 
সাঁবসপক্ষিগণেব মধুর রব হইতেছিল ; কিন্নরগণ ও অগ্দবোগণ শিলাতলে অবস্থান 
কবিতেছিল , সকল দিকের বৃক্ষগুলিই দিগতস্তিগণে দন্তাগ্রে ঘধষিত ছিল; 
বিদ্ভাধবেব। ' বিচবণ" করিতেছিল ; নানাবিধ বত্ব বিবাজ কবিতেছিল ? 'বিষোন্ত্ত ও 

দীপ্তজিহ্ৰ সর্প সকল অবস্থান করিতেছিল এবং সে হিমালয় কৌঁথাও ব্বর্ণবর্ণ, কোঁথাও 

ব্জতব্র্ণ এবং কোথাও কজ্জলবাশির স্ায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল ॥৫-:১২॥ 

. নবশ্রেষ্ঠ! ভগীবথ সেই হিমালয়পরর্বতে সহত্র বংসবপ্যস্ত কেবল কল, মূল ও 
জল ভক্ষণ কবিয়া ভযঙ্কব তপস্তা কবিলেন ॥১৩॥ 

.. দেবপবিমাণেব সহস্র বসব অতীত হইলে, তখন মহানদী গঙ্গা মৃর্ভিনতী হইরা 
আসিয়া ভগীবর্ধকে আত্মদর্শন কবাইলেন ॥১৪1 

(১০/* রন বকা।। 



৯8৪ মহাভারতৈ বন” 

গঙ্গোবাচ | 

কিমিচ্ছসি মহারাজ ! মত্ঃ কিঞ্চ দদানি তে। 

তদ্ত্রবীহি নরশ্রেষ্ঠ ! করিষ্যামি বচত্তব ॥১৫॥ 
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ রাজা হৈমবতীং তদী। 
পিতামহা মে ববদে! কপিলেন মহানদি ! ॥১৬ 

অন্বেষমাণাস্তবগং নীতা বৈবন্বতক্ষরমূ । 

বন্িস্তানি সহত্রাণি সাগরাণাং মহাত্মনাম্ ॥১৭॥ (বুগ্কম্) 
কাপিলং তেজ আসাগ্য ক্ষণেন নিধনং গতাঃ। 
তেষামেবং বিনষ্টানাং স্বর্গে বাসো৷ ন বিগ্ভতে ॥১৮॥ 
যাবভানি শরীরাণি ত্বং জলৈর্নাভিবিঞ্চসি | 
তাবভেষাং গ্রতির্নান্তি সাগরাণাং মহানদি ! ॥১৯॥ 
স্র্গং নয় মহাভাগে ! মণপিতুন্ সগরাত্মজান্। 
তেঘামর্থেহভিঘাচামি ত্বামহং বৈ মহানদি | ॥২০॥ 

কিমিতি। যন্তো মম সকাশাৎ কিমিচ্ছসি | বচো বচোহমথরূপং কার্ধ্যম্ ॥১৫1 

এবমিতি। হৈমবতীং হিমবত আঁগতাং গঙ্গাম। বৈবস্বতক্ষয়, যমালযম্। সাগরাণীং 
সগরপুত্রাণাম্। বষ্টিরিত্যতঃ সংখ্যাধিক্যাদপ্যচ্পেক্ষণীয়া ইতি ভাব; 1১৬--১৭] 

কাঁপিলমিতি। “যে চ বৈ ব্রাহ্মণৈর্ঠতাঃ" ইতি স্থৃতৌ পাতিত্যশ্রবণাঁদিত্যাশযঃ 1১৮৫ 

যাবদিতি। ত্বদীয়জলেনাভিষেকে তু তেধাং স্বর্গে গতিঃ স্যাদেব, “্যাবদস্থি মনুযন্ত 

গঙ্গীতোষেষু মক্জতি। তাবন্ধ্ষসহল্াণি শ্বর্গলোকে মহীযতে” ইতি শ্বতেরিতি ভাঁবঃ 1১৭! 

গঙ্গা বলিলেন--“মহারাজ ! আপনি আমার নিকট হইতে কি ইচ্ছা করেন, 
আমি আপনাকে কি দিব, তাহা বলুন; নরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার প্রার্থনাব 
অনুরূপ কার্য করিব” ॥১৫॥ 

গলা এইরূপ বলিলে, তখন ভগ্ীবথ তাহাকে বলিলেন-_-“বরদে ! মহাঁনদি ! 

আমার পূর্ববপুকষেবা অশ্ব অন্বেষণে গিয়াছিলেন, তখন কপিল তাহাদিগকে 
যমালয়ে পাঠাইয়াছেন। দেই মহাত্মা সগবপুত্রগণ সংখ্যায় ছিলেন যাট 
হাজার |১৬--১৭া 

তাহাবা কপিলেব তেজে ক্ষণকালমধ্যেই সৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন । এই- 
ভাবে বিনষ্ট হওয়ায় তাহাদের স্বর্গে বাস হইতে পারে না 1১৮ 

মহানদি! যে পত্যস্ত আপনি জলদ্বাবা সেই শরীরগুলি অভিষিক্ত না করেন, 

সে পর্যন্ত সেই সগরপুত্রণের সদ্গতি হইতে পারে না ১৯! 
(১৮) কপিলং দেবনাসাগ্ত-_বা বা ৰ কা। 



পর্ববণি একনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯৪৫ 

লোমশ উবাচ। 
এতচশ্রন্তবা বচো রাজ্ঞো গঙ্গা লোকনমন্কৃতা | 

ভগীরথমিদং বাক্যং স্গ্রীতা সমভাষত ॥২১॥ 
কবিষ্যামি মহারাজ ! বচস্তে নাত্র সংশয়ঃ | 
বেগন্ত মম দুত্ীর্ষ্যং পতন্তা গগনাভুবম্ ॥২২॥ 

ন শত্তত্ত্রিধু লোকেরু কশ্চিদ্ধারযিতুং নৃপ !1 

অন্যত্র বিবুধশ্রেষ্ঠান্নীলকণ্ঠাম্মহেশবা |২৩॥ 
তং তোষয় মহাভাগ । তপসা৷ বরদং হবমৃ। 

স তু মাং প্রচ্যুতাং দেবঃ শিরসা ধাঁরযিষ্যতি ॥২৪॥ 
নস কবিষ্যতি তে কামং পিত্ণাং হিতকাম্যয়া 
এতচ-শ্রুত্বা ততো রাজন্! মহারাজো ভগীবথঃ ॥২৫॥ 

ভাবতকৌমুদী রি 
্বর্গমিতি। মৎপিতূন্ মম পিতৃপুর্বপুকষান্ [২০] 
এতদ্িতি। স্থগ্রীতা, পূর্্বপুরুষোদ্ধাবা ঈদৃশাযাসম্বীকবণাদিত্যাশষঃ [২১ 
করিস্তামীতি। দুর্ীধ্যমিতি ভাবে প্রত্যযাৎ “ন কর্তৃক্মপ্রাপ্ধো” ইতি কর্শণি যীনিষেধাঁৎ 

বেগমিতি দ্বিতীষৈব, “কাং দিশং গন্তব্যম্” ইতি শ্রীপত্যুদাহবতবৎ |২২॥ 
ন্তি। ধারধিতুং মম বেগমিতি শেষঃ। বিবুধশ্রেষ্টৎ দেবপ্রধানাৎ্ 7২৩ 
তমিতি। প্রচ্যুতাং ভুবি পতনীম্ 1২৪ 

অতএব মহাভাগে! মহানদি! আপনি আমার পূরববপুকষ সগবপুত্রদিগকে 
স্বর্গে প্রেবণ ককন » তাহাদের জন্ভই আমি আপনাব নিকট এই প্রার্থনা 

করিতেছি” ॥২০। 

লৌমশ কহিলেন-_-“ভগীরথেব এই কথা শুনিয়া জগৎপুজনীয়া গঙ্গা! সন্তষ্ট হইয়া 
ভগীব্থকে এই কথা বলিলেন_॥২১॥ 

“ম্হাঁবাঁজ! আমি আঁপনাব প্রীর্ঘনীব অনুপ কার্য্য করিব, এ বিষষে কোন 
সন্েহ নাই বটে , কিন্তু আকাশ হইতে ভূতলে পড়িবার সমযে আমাব বেগ ধাবণ 
কৰা হুদ্ধর ॥২২ *. 

বাজা! দেবশ্রেষ্ঠ নীলক মহাদেব ব্যতীত প্রিভূবনের মধ্যে আন্ত কোন লোকই 
আমার বেগ ধাঁবণ কবিতে সমর্থ হইবে না ॥২৩ 

অতএব মহাভাঁথ ! আপনি তপন্তাঘাবা সেই ববদাতা! মহাঁদেবকে সন্ত ককন ; 
তিনিই পড়িবার সময়ে আমাকে মন্তকদ্াবা ধাবণ কবিবেন ॥২৪] 

(২১)স*বাক্যমুবাচ প্রীতমানসা-_বা বকা। (২২)-"গগনাদদ্রতম-পি। 
ব্ন-১১৭৯ (৮) 
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কৈলাসং পর্ববতং গন্বা তৌষযামাস শঙ্কবমূ। ৃ 
তপস্তীব্রমুপাগম্য কালযোগেন কেনচিৎ ॥২৬॥ (যুগ্নকম্) 
অগুন্থাচ্চ ববং তম্মাদ্গর্গাযা ধাবণে নৃপ ! | 
স্বর্গে বাসং সমুদ্িশ্য পিতণাং স নবোতমঃ ॥২৭॥ 
ভগীরথবচঃ শ্রন্বা প্রিষ়ার্থঞ্চ দিবৌকসাম্। 
এবমস্তিতি বাজানং ভগবান্ প্রত্যভাষত ॥২৮।॥ 

ধারযিষ্যে মহাভাগ 1 গগনাৎু প্রচ্যুতাং শিবাম্। 
দিব্যাং দেবনদীং পুণ্যাং ত্বৎুকৃতে নৃপসভম ! ॥২৯॥ 
এবমুক্ত। মহাবাহো ! হিমবন্তমুপাগমত। 
রর পারিষদৈর্ধোরৈর্নানাপ্রহরণোগ্তৈ? ॥৩০॥ 

ত্বা নশ্রেষ্ঠং ভগীবথমুবাচ হ । 
রন মহাবাহো ! শৈলবাজন্তাং নদীম্ ॥৩১। 

সবার) ০০২০ ৩৪২/৩, 8554৭5583৪৪ এ ৪ ৭ বিড ই পম ৯০৬০ ০৯ * ০০০৯ 

ভারতকৌযুদী 
সইতি। কামম্ভীষ্টম। উপীগম্য অঙ্গীকত্য কৃত্েত্যর্ঘঃ 1২৫--২৬| 
অগৃহীদিতি। অগৃতৎৎ অযাঁচতেত্যর্থঃ | স ভগীরথঃ 1২৭] 

ভগ্গীতি। শ্রিষার্থং সমুদ্রপূরণবপপ্রীতিকরকারধযার্থম্ দিবৌকসাং দেবানীম্ ॥২৮। 

ধারসত্ত ইতি। গ্রচ্যুতাং পতিতীম্, শিবাং মঙ্গলকরীম্ দিব্যাৎ হবরগা্াম্)২৯। 
এবমিতি। উপাগমণ্, ভগবানিতি পূর্ব্বতোহনুবৃত্তিঃ 1৩০| 

এবং তিনিই আঁপনীবৰ পিতৃপুকষ্গণেব হিত করিবাৰ ইচ্ছায় আপনাব অভীষ্ট 
সম্পাদন কবিবেন ৮ রাজী! এই কথা শুনিয়া তাহার পর্ ম্হাবাজ ভগীরথ 
কৈলাসপর্ধ্তে যাইয়া তীব্র তপস্তা কবিষা বহুকীল পরে মহাঁদেবকে সন্ত 
করিলেন ॥২৫--২৬| 

এবং নবশ্রেষ্ঠ ভগগীবথ আপন পিতৃপুকষগণের স্বর্গে বাস উদ্দেশ্ঠ কবিয়া গল্লাকে 
ধারণ কবিবাঁব বিষয়ে মহাঁদেবেব নিকট বর প্রার্থনা করিলেন ॥২৭॥ 

ভগীবথেব কথা শুনিযা ভগবান্ মহাদেব দেবগণেবও এ্রীতিকর কার্ধ্য করিবাৰ 

জন্ত ভগীবথকে বলিলেন__“এইবপই হউক 1২৮ 
মহাভাগ্ বাজশ্রে্ঠ! আকাশ হইতে নিপতিতা। মঙ্গলকীবিণী স্বর্গীয় রি 

গঙ্গাকে তোমার জন্যই আমি ধাবণ কবিব” ॥২৯। 

মহাবাছছ! মহাদেব এইবপ বলিয়া- নানাবিধ অস্ত্রধাবী ভয়ঙ্কর চাযাত 
পবিবেষ্টিত হইয়া হিমালয়ে গমন কবিলেন 1৩০॥ 

(২৯) শ্লোকাৎ পরম্ “**অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। লৌমশ উবাচ'--বা বকা'পি নি। 



পর্ব্বণি একনবতিতমোহ্ধ্যাষ। ৯৪৭ 

পিত্ণাং পাবনার্ঘং তে তামহং মনুজাধিপ !। 
পতমানাং সরিচ্ছে ্টাং ধাবয়িত্ে ভ্রিপিষউপাু ॥৩২॥ 
এতচ শ্রুত্বা বচো বাজা শব্েণ সমুদ্বাহৃতমূ। 

প্রয়তঃ প্রণতো ভূত্বা গঙ্গাং সমনুচিন্তয়ৎ ॥৩৩| 
ততঃ পুণ্যজলা রম্যা রাজ্ঞা সমনুচিন্তিতা। 
ঈশানঞ্চ স্থিতং দৃষ্ট। গগনাৎ, সহসা চ্যুতা ॥৩৪।। 
তাং প্রচ্যুতামথো দৃষ্ট! দেবাঃ সার্দং মহধিভিঃ | 
গন্ধর্ব্বোরগবক্ষাশ্চ সমাজগ্দিদৃক্ষবঃ 0৩৫॥ 
ততঃ পপাত গগনাদৃগঞঙ্গা হিমবতঃ সুতা | 

সমুদ্ধতমহাবর্তা মীনগ্রাহসমাকুলা ॥৩৬] 

ভাবতকৌ গুদ 
তত্রেতি। প্রযাচম্থ অব্তরণমিতি শেষঃ। নদীং গঙ্গাম্ ৪৩১] 

পিত্ণামিতি। পতমানাং পতন্তীম্। ত্রিপিষ্টপাৎ হ্র্গাৎ 1৩২1 

এতদিতি। শর্ধেণ মৃহাদেবেন। সমহুচিন্তঘদিতি অভাঁগমাভাব আর্য: ॥৩৩] 

তত ইতি। পুণ্যজলা গঙ্গা ৷ ইঈশানং মহাদেবঞ, স্থিতং ধাঁবণাষেতি শেধঃ1৩৪] 
তামিতি। প্রচ্যুতাং পতন্তীম্। দিবো বরটুমিচ্ছবঃ 1৩৫ 

তত ইতি। সমৃদ্ধতো গব্বিত ইব মৃহান[বর্ডে৷ জলতির্বন্াঃ সা, গ্রাহো জলজন্তঃ 1৩৬ 

তিনি সেইখানে থাকিয়া (দীভাইরা) নবশ্রেষ্ঠ ভগীবথকে বলিলেন--“মহাবাহু। 
তুমি পর্ধবতবাঁজকন্তা গঙ্গাব নিকট তাহাব অবতবণ প্রার্থনা কর ॥৩১। 

নবনাথ! তোমাব পিতৃপুকৰগণকে পবিত্র করিবার জন্য স্বর্গ হইতে পড়িবার 
সমযে আমি সেই নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাকে ধাবণ কবিব” 0৩২] 

মহাদেবেব এই কথ! শুনিয়। বাজ! ভগ্ীবথ পবিত্র ও প্রণত হইয়া গঙ্গাকে ন্মবণ 
কবিলেন ॥৩॥ 

তাহাব পৰ ভগীব্থকর্তৃক স্মৃত হইয়া এবং মহাঁদেবকে দরীভাইয়া থাকিতে দেখিয়া 
পুণ্জল! ও রম্য। গল্গা তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে পতিত হইলেন 1৩৪॥ 

তখন তাহাকে পতিত দেখিয়া মহধিদের সহিত দেবগণ এবং গন্ধবর্ষগণ, 
নাগগণ ও যক্ষগণ দেখিবাঁব ইচ্ছায় আগমন কবিলেন ॥৩৫॥ 

তাহা পব হিমাঁলয়তনয়া গঙ্গা মৎস্য ও জলজন্ততে পবিপূর্ণ হইয়াই 
আকাশ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন , সেই সমরেই তীাহাব জলে বিশাল 
আবর্ত (ঘোলা) সকল উদ্ধতভাবে চলিতে লাগিল ॥৩৬॥ 

(৩২) প্রথমার্ধি, ঝা বকা পি নান্তি। 



৯৪৮ | মহাভাবতে বন 

তাং দধাব হরো রাজন! গঙ্গাং গগনমেখলাম্। 
ললাটদেশে পতিতাঁং মাঁলাং মুক্তাময়ীমিব ॥৩৭॥ 

সা বভুব বিসপ্তী ত্রিধা বাজন্্। জমুদ্রগা । 
ফেনপুঞ্জাকুলজলা হংসানামিব পউ.জ্তয়ঃ ॥৩৮| 
কচিদাীভোগকুটিলা প্রস্থলভ্তী কচি কচি | 
স ফেনপটসংবীত! মত্তেব প্রমদাইব্রজৎ, | 
ক্ষচিৎ সা তোয়নিনদৈর্নদন্তী নাদমুভ্তমম্ ॥৩৯| 
এবংপ্রকারান্ স্ুবহুন্ কুর্ব্বতী গগনাচ্চ,তা | 
পৃথিবীতলমাসাগ্ ভগীবথমথাব্রবীৎ ॥৪০॥ 
দর্শযন্য মহারাজ ! মার্গং কেন ব্রজাম্যহমৃ। 
ত্বদর্থমবতীর্াম্মি পৃথিবীং পৃথিবীপতে ! ॥৪১| 

ভাব্তকৌমুদী 
তামিতি। গগনন্ত মেখলাং কাক্ধীমিব। মুক্তেত্যাদিনা অনাষাসধারণং ক্ুচিতম্ (৩৭ 
সেতি। বিস্স্তী নিপতন্তী, ত্রিধা ধারান্রয়েণ বিভক্তা, হবস্য দ্বিধাবিভভ্তজটাগ্রদয়াৎ 

নাসিকাগ্রাচ্চ অ্রবণাঁদিতি ভাবঃ, সমুদ্রগা সমুদ্রাভিমুখগমনপ্রবৃত্তা ॥৩৮॥ 

কচিদ্িতি। আ! সম্যগ.ভোগঃ সর্পশবীরং তথ্ৎ কুটিল! ব্রা, অগ্থাত্র আ ভোগাঁষ পম্যগবতি- 

সথখায় কুটিল! বক্রাভিপ্রীযা, কচিৎ কচিৎ উন্নতপাধাঁণাঁদৌ, প্রন্থলন্তী প্রতিহতবেগা, ফেনঃ পট ইব 
তেন সংবীতা আবৃতা। ষট্পাঁদোহযং শ্লোকঃ ॥৩৯। 

এবমিতি। এবম্ ঈদৃশান্, প্রকারান্ অবস্থাঃ ৷ চ্যুতা পতিত! ॥৪০॥ 

দর্শ্যন্বেতি! মার্গং মদ্গমনপথম্ কেন মার্গেণ 19১॥ 

রাজা! তখন আকাশেব মেখলাব ন্তাঁয় গঙ্গা মহাদেবের ললাটদেশে 

পতিত হইতে লাগিলেন ; মহাঁদেবও মুক্তাময়ী মালার ন্যায় তাহাকে ধাঁবণ কবিতে 
থাঁকিলেন ॥৩৭॥ 

বাঁজা! গঙ্গা পতিত হইতে থাঁকিয়াই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সমুদ্রীভি- 
মুখে চলিতে লাগিলেন ; তখন হংসশ্রেণীব ন্যায় ফেনবাশিতে তাহাব জল ব্যাপ্ত 
হইতে থাকিল ॥৩৮| 

কোথাও সর্গশরীবের ন্যায় বক্রা, কোথাও কোথাও প্রতিহতবেগ! এবং 

কোথাও জলেব শব্দে মনৌহবৰ শব্দকাবিণী হইয়া এবং ফেনবসনে দেহ আবৃত 

কবিয়া, মতা কামিনীর ন্ায় তিনি চলিতে লাগিলেন ॥৩৯॥ 

গঙ্গা আকাশ হইতে গপড়িবাঁৰ সময়ে এইবপ ব্ছুবিধ ভাব করিয়া, তাহাব 
পব ভূতলে আসিয়া ভগীর্থকে বলিলেন- 418০1. - 



পর্ববণি একনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯৪৯ 

তি শ্রু্থা বচো রাজা প্রাতিষ্ঠত ভগীবথঃ | 
যত্র তানি শবীবাণি সাঁগবাণাং মহাত্বনামৃ। 
প্লাবনার্ঘং নরশ্রেষ্ঠ ! পুণ্যেন সলিলেন চ ॥৪২।॥ 
গঙ্গাযা ধারণং কৃত্বা হরো লোকনমস্কৃতঃ | 

কৈলাসং পর্বতশ্রেষ্ঠং জগাম ত্রিদশৈঃ সহ 1৪৩1 
সমাসান্য সুদ্রঞ্চ গর্গয়৷ সহিতো নৃপঃ। 
পুরয়ামীস বেগেন সমুদ্র বরুণালয়ম্ ॥8৪॥ 

ছুহিতৃত্বে চ নৃপতিগর্গাং সমনুকল্পয়ণু। 
পিত্ণাঞ্চোদকং তত্র দদৌ পুর্ণমনোবথঃ ॥৪৫॥ 
এতত্ে সর্ববমাখ্যাতং গঙ্গা ত্রিপথগা যথা । 
পুবণার্থং সমুদ্রস্ত পৃথিবীমবতারিতা ॥৪৬ 
কালেয়াশ্চ মহাবাজ ৷ ত্রিদশৈধিনিপাতিতাঃ | 
সমুদ্রশ্চ যথা গীতঃ কাবণীর্ঘং মহাত্মন ॥৪৭| 

ভারতকৌমুদী 
এতদিতি। প্রাতিষ্ঠত পন্থানং প্রদর্শযন্ অগ্রে অগ্রে অগচ্ছৎ। ফট্পাঁদোহ্যং শ্লৌকঃ ॥৪২। 

গঙ্কাযা ইতি। ত্রিদশৈঃ_ গঙ্গাযাঃ পতনদর্শনেচ্ছযা গ্রাগাগতৈর্েবৈঃ 1৪৩1 

সমাসাগ্ভেতি। পূবয়ামীস গঙ্গীযা জলম্বীবা ॥98॥ 

ছুহিতৃত্ব ইতি। গঙ্গাং ছৃহিতৃত্বে সমন্থকল্পঘ্, তন্তাঃ পৃথিব্যামুৎপাদনাদিত্যাশষঃ । অতএব 

সা ভাগীরখীত্যাখ্যাষফতে | সমন্কল্পযদিত্যডাগমাভাব আর্ধঃ |৪৫॥ 

“মহারাজ! আমি কোন্ পথে বাইব, তাহা আপনি দেখাইয়া দিন; 
পৃথিবীপতি! আমি আপনাব জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি” ॥8১॥ 

নবশ্রেষ্ঠ! ভগীবথবাজা এই কথ! শুনিয়া যেখানে মহাত্মা সগবপুত্রগণে 
সেই শবীরগুলি ছিল, সেগুলিকে গঙ্গার পবিত্র জলদ্বাব প্লাবিত করাইবার জন্য 
সেই পথে চলিতে লাগিলেন ॥৪২| 

জগৎপুজিত মহাদেব গঙ্গাকে ধাঁবণ কবিয়া! দেবগণেব সহিত পর্ববতত্রেষ্ঠ 
কৈলাসে চলিযা৷ গেলেন ॥৪৩। 

বাজ ভগগীব্থও গঙ্গার সহিত সমুদ্রে যাইয়া তাহার জলদাবা৷ বকণালয় 
সমুদ্রকে বেগে পবিপুর্ণ কবিলেন ॥8৪॥ 

এবং তিনি গঙ্গাকে আপন কন্তাবপে কল্পনা করিলেন, আঁব সেখানে পিতৃ 
পুকষগণকে গঙ্গাজল দান কবিয়া। পুর্ণমনোবথ হইলেন ॥8৫॥ 

(৪৭) প্রথমার্ঘং বা বক৷ পি নান্তি। 



৫৩ মহাভারতে বন- 

বাতাপিশ্চ বথা নীতঃ ক্ষরং স ব্রহ্মহা গ্রভো 1 | 

অগন্ত্যেন মহারাজ ! যন্মাং ত্বং পরিপুচ্ছসি ॥৪৮॥ (বিশেষকম্) 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতারাং বৈরাসিক্যাং বনপর্ধ্বণি 

তীর্ঘবাত্রায়াং গঙ্গাবতরণকথনে একনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 
শাক 6 

ছ্বিনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
পাশা 

বৈশম্পাঁরন উবাচ | 
ততঃ প্ররাতঃ কৌন্তেরঃ ক্রমেণ ভরতর্ষভ !| 
নন্দামপরনন্দাঞ্চ নগ্দোৌ৷ পাপভগাপহে ॥১॥ 
পর্বতং স দমাসাগ্ভ হেমকুটমনামর়স্| 
অচিন্ত্যানভুতান্ ভাবান্ দর্শ স্থুবহুন্ নৃপঃ ॥২॥ 

ভারতকৌমুদ্রী 

এতদ্দিতি। অবতাবিতাঁ আনীতা। কাঁবণীর্থ কাঁলেববিনাশবপপ্রয়োজনসাধনার্থহ্। 
ত্রন্দহা ব্রদ্মহত্যাকারী । মহাছ্মনা অগক্য্েনেতি সদ্দ্ধঃ 1৪৬--৪৮| 

ইতি বহাঁমহোপাধ্যাব-ভারতাঁচার্য-মহাকবি-পন্মভুবপ-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতাবাং 
মহাভারতটাকার়াঁং ভাঁরতকৌমুদ্ীসমাখ্যাঘাং বনপর্ববণি তীর্ঘবাত্রাবামেকনবতিতগোহধ্যাষঃ 1৫ 

96 

তত ইতি। তো তৃগুভীর্থাৎ, প্রয়াতো গতঃ কৌগ্ছেযো বুধিচিরঃ 1১1 

মহাবাজ বুধিষ্টিব! তুমি আমাকে বাহা জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলে-__অর্থাৎ 

সমুদ্রপূরণেব জন্ত ত্রিপথগানিনী গঙ্গাকে বে পৃথিবীতে আনয়ন করা হইয়াছিল, 
দেবতাঁবা কালের অস্থুবগণকে বে নিপাত কবিরাছিলেন, দেবগণেব উদ্দেশ 
সাধন কবি্বার ভম্য মহাত্বা অগন্ত্য যে সমুদ্রকে পান কবিরাছিলেন এবং 
তিনি--সেই বন্ধহত্যাকাবী বাতাপি দানবকে যে ক্ষর় কবিয়াছিলেন, নেই 
নস্তই এই ভোমার নিকট বলিলাম” ॥৪৬--৪৮॥ 

- 

বৈশম্পারন বলিলেন_-ভবতশ্রেষ্ঠ জনমেজর ! ধুর্িষ্ঠিব সেই ভূগ্ততীর্থ হইতে 
ক্রমে পাঁপভ়নাশিনী নন্দা ও অপবনন্দানাহী দুইটা নদীতে গমন করিলেন 121 8859575-8758558578188550555858585 155 

স্ব “সন্বাধিকশ্ততযোহ যঃ্ছাবকাপিনি। 



পর্বরণি দ্বিনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯৫১ 

বাচা যত্রাভবন্ মেঘা উপলাশ্চ সহজ্রশঃ | 

নাশরুবংস্তমারোচু বিষ্র্মনসো! জনাঃ ॥৩। 
বায়ুমিত্যং ববে তত্র নিত্যং দেবস্চ বর্ষতি। 
স্বাধ্যায়ঘোষণ্চ তথা শ্রায়তে ন চ দৃশ্যতে ॥8॥ 

সাষং প্রাতশ্চ ভগবান্ দৃশ্যতে হব্যবাহন2 | 

মন্ষিকাশ্চাদশংস্তত্র তপসঃ প্রতিথাতিকাঃ। 
নির্ববেদো জায়তে তত্র গৃহাণি মরতে জনঃ ॥৫॥ 
এবং বনুবিধান্ ভাবানভুতান্ বীক্ষ্য পাগ্ডবঃ। 
লোঙং পুমরেবাথ পর্্যপৃচ্ছতদভূতম্ ৬ 

০ পা শপে পাশ 

চি, তারতকৌমুদী 

পর্ববতমিতি। অনীমযং নিকপন্দবমূ। ভাবান্ পদার্থান্॥২ 
বাঁচেতি। বাঁচা বাপ্তচাব্ণমাত্রে!। উপলাঃ পীষাণীঃ। তং হেমকুটপর্ববতম্ ?৩ 
বাঁধুরিতি। ্বাধ্যাযঘোষো৷ বেদপাঠধবনিঃ, ন চ দৃহ্ঠতে তৎপাঠক ইতি শেষঃ 191 
সাঁধমিতি। হব্যবাহনো বহিঃ । নির্ধেদো বৈবাগ্যষ্, গৃহাঁণি ভারধ্যাদীন্। ষটপাদোহ্যং 

মোক 1৫1 

এবমিতি। ভাবান্ পার্থান্। পাগুবো যুধিচিবঃ ।৬| 
ভাবতভাবদীপঃ ঃ 

তত ইতি॥১] ভাবান্ পদীর্ধান্॥২। বাতাবদ্ধা বাঁতেনাব্দ্ধা মেঘা উপলাশ্চ ভবন্ 
বাতং বিনৈব সহসা মেঘাঃ শিলাশ্চ প্রযুজ্যন্তে ইত্যর্ঘঃ। ভবন্লিত্যডভাব আর্চ:। বাচা ঘত্র 

ভবন্নিতি পাঠে শব্দোচ্চাবণেনৈব ঘত্র মেঘা উপলাশ্চ, হে ভবন্। ভাঁদমান ! আবির্ভবন্তীতি 

শেষঃ1৩। ন চ দৃষ্ঠতেহধ্যেতা 91 নির্ধদো গিবিদর্শনবৈবাগ্যম, গৃহাণি স্যাদীনি ।৫--৩] 

তিনি নিরুপদ্রব হেমকুটপর্ধ্বতে বাইয়া অচিন্তনীয় ও অন্ভুত বহুতর পদার্থ 
দর্শন করিলেন ॥২॥ 

যেখানে যে কোন বাক্য উচ্চাবণ করা মাত্রই সহস্র সহত্র মেঘ ও পাঁষাণ 
আঁবিভূর্ত হইত এবং বিষষ্নচিত্ত লোকেবা দেই পর্বতে আবোহণ কবিতে সম্্থ 
হইত না॥৩ 

এবং জর্ববদাই সেখীনে বাঁধু বহিত হয়, সর্বদাই মেঘ বর্ষণ করে এবং 
বেদপাঁঠেব শব্দ শুন যায়, অথচ তাহাব পাঠককে দেখা বার না 18 

আব, সেখানে প্রাতকালে ও সন্ধ্যাকালে ভগবান্ অগ্নিকে দেখা বায়, 
তপস্তাঁব বিদ্লকীবী মক্ষিকা সকল আসিয়া দংস/দীকবে, তপস্তাষ মানুষেব বৈরাগ্য 

উপস্থিত হয় এবং মানুষ গৃহপ্রভৃতি স্মরণ কবিতে থাকে ॥৫॥ 
(৩) বাতীবদ্ধা ভবন্ মেঘাঃ--বা ব কা। (৫)-"মঙ্গিকাশ্চাপ্যপত্তন্ত--পি। 

০ 



পাপী রর 

মহাভারতে বন 

লৌম্শ উবাচ। 
যথা শ্রুতমিদং পুর্ববমস্মীভিররিকর্ষণ 1 
তদেকাগ্রমনা রাজন্! নিবৌধ গদতো৷ যম ॥৭॥ 

অস্থিম্ফতকূটেহভূদৃষভো নীম তাপসঃ। 
অনেকশতবর্ষায়ুস্তপহ্থী কৌপনো ভূশম্ ॥৮। 
স বৈ সম্তীত্যমাণৌহন্ৈঃ কৌপীদ্থিরিস্বাচ হ। 
ষ্ ইহ ব্যাহরেৎ কশ্চিছিপলানৎহজেতদা ॥৯| 
বাতঞ্চাহুয় মা শব্দমিত্যুবাচ স তীপনঃ। 
ব্যাহরংস্চেহ পুরুষৌ মেঘশব্দেন বার্ষ্যতে ॥১০। 
এবমেতানি কন্মীণি রীজংস্তেন মহষিণী। 
কৃতানি কাঁনিচিৎ ক্রৌধীৎ, গ্রতিষিদ্ধীনি কানিচিৎ ॥১৯॥ 

ককের 
যথেতি। গদতো মম সকীশীৎ্, নিবৌধ শুরু 1৭] 
অস্থিন্নিতি। কৃটে শৃক্বে বষতমুনেরবহীনীদৃষতকুট এব হেমকুটস্ত নীমীভূ্ ৮ 

সইতি। গিবিং হেমকৃটম্। বহরে বাঁচমুজীরষেৎ। উপলান্ পীষাশীন্ ৯ 
বাতমিতি। বাত বাুজ্। মা শব্ধ কুব্বিতি শেষ: । বাহরন্ বাঁচম্ভীরয়ন্7১-% 

এবমিতি। কৃতীঁনি উপলবর্ষণীদীনি। এ্রঁতিষিতীনি বাঁষৌবপি শ্দকরশীদীনি £১১। 

এইবপ বহুবিধ অদ্ভুত ভীব্ দর্শন করিয়া যুধিস্তির পুনরায় সেই অন্ভুত 
ব্যাপীরগুলিব বিষয় লৌমশের নিকট জিজ্ৰীসা করিলেন 1৬) 

লৌমশ বলিলেন-_-শক্রনীশক রাজী! পুর্বে আমরা যেমন শুনিয়াহি, 

তেমনই বলিতেছি ; তুমি একীগগ্রচিত্ত হইয়া তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥৭া 

ূর্বকীলে এই খষভকুট-(হেমকুট) পর্বতে 'খষভ-নীমে এক তপম্থী 

ছিলেন 7; তিনি অতি প্রাচীন, তপন্বী ও অত্যন্ত কৌপ্নস্বভীব ছিলেন চা! 
একদা অস্ত লৌক আসিয়া তীহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি 

কৌপবশত এই পর্ধবতকে বলিয়াছিলেন__“যে কৌন লোক এখানে আসিয়া 

কথা বলিবে, তুমি তখনই তাহীব উপ্ব প্রস্তব নিক্ষেপ করিবে” 1৯ 

এবং তিনি বাযুকে ভাঁকিয়া বলিয়াছিলেন--“বাহু! তুমিও শব্দ করিও না? 
তাই এখানে মানুষ কথা বলিলেই১সবাধু মেঘশব্বঘারা তাহাকে বারণ কবে 1১৭] 

রাজী! এইভাবে সেই মহবি ক্রৌধব্শত: কতকগুলি কার্যের বিধান এবং 
কতকগুলি কাঁধ্যেব নিষেধ কবিযীছিলেন 1১১ 
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নন্দাং ত্বভিগতা৷ দেবাঃ পুবা বাজনিতি শ্রুতিঃ। 
অন্বপদ্ধত্ত সহসা পুরুষা দেবদশিনঃ ॥১২| 
তে দর্শনং ত্বনিচ্ছন্তো দেবাঃ শক্রপুবোগযাঃ | 

দুর্গং চক্রুবিমং দেশং গিরিপ্রত্যুহরূপকমূ ॥১৩| 
তদা প্রভৃতি কৌন্তেয়! নবা গিরিমিমং সদা। 
নাশরু বননভিদ্রটং কৃত এবাধিবোহিতুম ॥১৪। 
নাতগুতপসা শক্যো দ্রষটমৈঁষ মহাগিবিঃ | 
আবোুং বাপি কৌন্তেয়! তন্মানিযতবাগ.ভব ॥১:॥ 
ইহ দেবান্তদা সর্বেব বজ্ঞানাজহ্ কতমান্। 
তেষামেতানি লিঙ্গানি দৃশ্যন্তেহগ্াপি ভাবত ! ॥১৬। 

কুশাকাবেৰ দুর্বেয়ং সংস্তীর্েৰ চ ভূবিয়মূ। 
যুপপ্রকারা বহবো বৃক্ষাম্চেমে বিশাংপতে ! ॥১৭| 

সপ শি সপ শি শপ পাপ ত ০৯ ৩. কপট 

ভাবতকৌমুদী 

ইদানীং পর্বরতাবোহণব্যাঘাতমাহ চতুভিঃ__নন্দামিতি। অস্থপদ্যন্ত অন্থসরন্।১২| 
তইতি। দর্শনম্ আত্মপ্রত্যঙ্ষম্। ছুর্গং দুগ্মম্, গিবিবেৰ প্রত্যুহকপো যত্র তম্॥১৩। 
তদেতি। অধিরোহিতুম্ অধিবোটুম, ইভাগম আর্ধঃ |১৪। 

নেতি। ন্যিতবাক্ নিবৃত্তবচনো ভব, পর্ববতকর্তৃকোঁপলবর্ষণভযাঁদিতি ভাবঃ 1১৫] 

ইহেতি। আজন্ব,ঃ অন্থঠিতবন্তঃ। তেষাং যজ্গনাম্, লিঙ্গানি চিহানি ॥১৬ 

ভাবতভাবদীপঃ 

গৃটশ্চ লোমশ উবাচ- যথা শ্রুতমিতি 1৭॥ খষভকুটে খষভাশ্রিতে শৈলশুক্ষে 1৮2 মা 
শব্ং কুর্বিবিতি শেষঃ1১*__১১1 অন্বপগ্ন্ত অন্থগতবন্তঃ, দেবদশিনো দেবদর্শনাধিনঃ 1১২1 

বাজা! ইহাও আমাদেব শুনা আছে যে, পূর্ধ্বকাঁলে দেবতাবা৷ একদা এই 
নন্দানদীতে আঁসিতেছিলেন ; তখন মানুষেরা তাহাদিগকে দেখিবাঁব জন্ত তাহাদের 
অনুসরণ করিযাঁছিল ॥১২।॥ 

তখন ইন্দ্রপ্রভৃতি সেই দেবতারা দেখা দেওয়াব অনিচ্ছাবশতঃ এই পর্বতবপ 
বিদ্ুদ্ধাব৷ এই দেশটাকে মাুষেব পক্ষে ছুর্গম কবিয়াছিলেন 1১৩1 

কুম্তীনন্দন! সেই অবধি মানুষেবা এই পর্বত দেখিতেও পারে না, 
সুতরাং কি কবিয়া আবোহণ করিবে ? ॥১৪। 

যে লোক তপস্তা করে নাই, সে লোক এই মহাগিরি দেখিতে বা আরোহণ 
করিতে পারে না; অতএব কুস্তীনন্বন ! তুমি নীবব হও ॥১৫॥ 

,  ভরতনন্দন! তখন দেবতাবা সকলে এইখীনেই উত্তম উত্তম যজ্ঞ কবিয়া- 
ছিলেন ; সে যজ্ঞগুলিব এই সকল চিহ্ন অগ্ভাপি দেখা যাইতেছে ॥১1 

বন-১২* ৮) 



৯৫৪ মহাভারতে 

দেবাশ্চ খ্ষষশ্চৈব বসন্ত্যগ্ভাপি ভারত ! | 
তেষাং সাং তথা! প্রাতদৃশ্ঠিতে হুব্যবাহনঃ ॥১৮॥ 

ইহবাপ্নতানাং কৌন্তেয় ! সগ্ভঃ পাপ্যাভিহন্যতে। 
কুরুশ্রেষ্টাভিষেকং বৈ তম্মা কুরু সহানুজঃ ॥১৯॥ 
ততো নন্দাগ্রতানস্তং কৌশিকীমভিযাস্তসি । 
বিশ্বামিত্রেণ বত্রোগ্রং তপস্তপ্তমনুতময্ ॥২০॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। ণঁ* 
ততন্তত্র সমাপ্নূত্য গান্রাণি সগ্ণো নৃপঃ। 
জগাম কৌশিকীং পুণ্যাং রম্যাং শীতজলাং শুভাম্ ॥২১॥ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 
তীর্ঘাত্রারা মৃষভমাহীত্্যকথনে দ্বিনবতিতমৌহ্ধ্যায়ঃ 0০) * 

ভারতকৌমুদী 
তাঁনি লিঙ্কান্তাহ__কুশেতি ৷ সবসতীর্ণা কৃতকুশীত্তবণ! 1১৭! 

দেব ইতি। বসস্তি অদুষ্ঠভাবেনেতি ভাঝঃ। হ্ব্যবাহনো! যজ্ঞাগ্নিঃ 1১৮। 
ইহেতি। আধ্ন.তানাং নাতাঁনাম্। হে বুকুশ্রেষ্ঠ। তন্মাদিহ অভিষেকৎ কুরু ॥১৯| 
তত ইতি। নন্দাধাং ন্যামাগ্ন.তানি অবগাঢানি অঙ্গানি যস্ত স:। কৌশিকীং নদীম্ 1২০ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
্রত্যুহরূপকং দর্শনে বিশবূপমূ1১৩--১৪॥ নিয়তবাঙমৌনবাঁন 1১৫১৮ হে কুরুশেষঠ! 
ইতি চ্ছেদঃ 0১৯--২১॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীঘে ভাবতভাবদীপে ছ্িনবতিতমোহধ্যাবঃ ॥৯২1 

নবনাথ ! এই দূর্ধধাগুলি যেন কুশেব মত, এই ভূমিটা যেন কুশীস্তৃত এবং 
এই বহুত্ব বৃদ্ও যেন ঘূপেব তুল্য দেখা যাইতেছে 1১৭ 

ভবতনন্দন ! নেই দেবতাঁবা ও খাধিবা প্রচ্ছন্নভাবে অগ্তাঁপি এখাঁনে বাস 
কবিতেছেন ; ভাই প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকাঁলে তীহাদেবই যজ্ঞাগ্রি দেখা যায ॥১৮1 

কুবাশ্রেষ্ঠ কুম্তীনন্দন ! এখানে বাহাঁবা স্নান কবে, তাহাদেব সগ্ধই পাঁপ 
নষ্ট হম; অতএব ভুমি অনুজগণেন সহিত এইথাঁনে স্নান কব ॥১৯॥ 

এই নন্দানদাতে সান কবিরা তাহার পব তুমি কৌশিকীনদীতে যাইবে 
যেখানে শিশ্বামিত্র অস্্ান্তন ৪ ভবঙ্গব তপন্তা কবিয়াছিলেন” ॥২। 

পদ" প্য়ং পাঠ বাব কাপিলাভ্তি। ৬ 2 দশাথিকশততমোহধ্যাঘ£- পি নি, বাবকা 
বিরিয়ানি 

প্নধ্যায়মমাপ্রিনাছি | 



ব্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ | 
শি 265- 

লোমশ উবাচ । 

এষা দেবনদী পুণ্যা কৌশিকী ভরতর্যভ !| 
বিশ্বামিত্রাশ্রমো রম্য এব চান্র প্রকাশতে ॥১॥ 
আশ্রমশ্চৈব পুণ্যাখ্যঃ কাশ্যপস্ত মহাত্বনঃ | 
খয্যশৃঙ্গঃ জুতো বন্য তপন্বী সংযতেক্িয়ঃ ॥২ 
তপসো! ঘঃ প্রভাবেণ বর্ষয়ামাম বাসবম্। 

অনাবৃষ্ট্যাং ভযাদ্স্ত ববর্ষ বলরৃত্রহা ॥৩| 

ভাবতকৌমুদী 
তত ইতি। তত্র নন্দানগ্তাম্। জগণঃ সপবিজনঃ। কৌশিকীং নদীম্1২১ 

ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যাঘ-ভাঁবতাঁচার্য মহাকবিপন্মভূষণ-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভন্্রাচাধ্যবিবচিতাযাং 
মহাঁভাবতটাকাঁযাং ভাঁবতকৌ মুদীসমাধ্যাযাং বনপর্বণি তীর্ঘযাত্রা।ং দ্বিনবতিতমোহধ্যাষঃ 1.1 

8৫ 

এষেতি। পুণ্যা পুণ্যজনিকা, অতএব দেবনদী দেবানামপ্যাদূতা নদী 1১ 

আশ্রম ইতি। কাশ্ঠপস্ত কাশ্তপগোত্রজস্য বি্ভাওকন্ত। খত্স্ত মুগবিশেষস্তেব্ শৃঙ্গৎ যন্থয 
সঃ অং যূ্স্তষকাববান্ তালব্যশকাঁববাংস্চ, “গৌকর্ণপৃষতৈণত্তবোহিতাঃ” ইত্যমবৌভেঃ “গভং 

রোঁহিডূতাং বিবমহিষুুসন্ত বপুষা” ইতি মহিয়ন্তোত্রাৎ “বলবদূশ্াদৃহা স্লী” ইতি বৃন্দাবন- 

য্মকাচ্চ'॥২॥ 

বৈশম্পীয়ন বলিলেন-_তাহার পর যুধিষ্ঠিব সহচরদিগেব সহিত সেই নন্দা- 
নদীতে স্নীন কবিয়া পুণ্যজনিকা, মনোহবা, শীতলজল ও মন্গলকাবিণী কৌশিকী- 
নদীতে গমন কবিলেন ॥২১ 

লোমশ বলিলেন--“ভবতগ্রেষ্ঠ ! পুণ্যজনিকা ও দেবাদৃতা এই কৌশিকী- 
নদী এবং ইহার তীবে এই মনোহব বিশ্বীমিত্রের আশ্রম শোভা পাইতেছে ॥১॥ 

আর, মহাত্মা বিভাগ্কমুনিব এই পুণ্যাখ্য আশ্রম দেখা যাইতেছে ? বাহার পুত্র 
বস্যশুঙ্গ তপন্বী ও সংষতেক্দ্িয় ছিলেন 1২। 

ধিনি তপস্তার প্রভাবে ইন্দ্রদধাবা বর্ষণ কবাইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও ধাহাঁব ভযে 
অনাবৃণ্টিব সময়ে বর্ষণ কবিয়াছিলেন ॥৩। 



০৫৬ 

সপ তত ৩ পাশ শপ 

মহাভারতে বন- 

মুগ্যাং জাতঃ স তেজস্থী কাশ্ঠপস্ত স্থৃতঃ প্রভূ 1 
বিষয়ে লোমপাদস্ত যশ্চকারাভভূতং মহৎ ॥8॥ 

প্রবর্তিতেষু শস্তেষু যন্ৈ শান্তাং দদৌ নৃপঃ । 
লোমপাদে ছুহিতরং সাবিত্রীং সবিতা যথা 7৫ 

ফুধিষ্ঠির উবাচ | 
খধ্শৃঙ্গং কথং মুগ্যামুত্পন্নঃ কাশ্যপাত্বজঃ। 

বিরুদ্ধে যোৌনিসংসর্গে কথণ্চ তপদা যুতঃ ॥৬ 

কিমর্থঞচ ভয়াচ্ছক্রত্তম্ত বালস্ত ধীমতঃ । 
অনাবুষ্ট্যাং গ্ররৃভায়াং ববর্ষ বলবৃত্রহা 1৭ 
কথংরূপা চ সা শান্তা রাজপুত্রী ষতব্রতা। 
লোভযামাস ঘা চেতো সুগভূতম্ত তন্ত বৈ ॥৮| 
লোমপাঁদিশ্চ রাজধির্যদাশ্রীয়ত ধাম্মিকঃ। 
কথং বৈ বিষয়ে তন্ত নাবর্ষৎ পাঁকশাসনঃ ॥৯ 

পপ পাপা 

ভাঁরতকৌমুদী - 
তপস ইতি। ব্বঘাঁমাস বৃষ্টিং কাঁরযামীস ৷ বলবৃত্রহা ইন্দ্র; তো 

সুগ্যামিতি। কাশ্ঠপন্থ বিভীগুকস্য 1 বিষষে দেশে, লোমপীদন্ত বাজ £$ 
প্রবন্তিতেঘিতি। প্রবস্তিতেষু বৃষ্টযা উৎপীদিতেষু। শান্তাং নাম ৫1 
ববস্কোতি। যৌনিসংসর্গে বিকন্ধে সতি ভিন্নপ্রাণিতাদিতি ভাব: । জাত ইতি শেহঃ /ঙা 

কিমর্থমিতি। শক্র ই তন্য খ্াশৃগস্ত। প্রবৃত্তীয়ামূপস্থিতায়াম্ [৭ 
কথমিতি। কথংবপা কিসভূতা আসীৎ। যতম্ ইন্জিষসংযম এব ব্রতং যস্তাঃ সা 1৮] 

তেক্তম্বী ও তপঃপ্রভাবশালী সেই খন্শূঙ্গ লোমপীদরাজীর রাজ্যে বিভাওকমুনির 
শুবসে মৃীর গর্ভে জন্িয়াছিলেন ; যিনি গুকতব অদ্ভুত কার্ধ্য করিয়াছিলেন ।81 

সূর্য্য যেমন পাবিত্রীকে দান কবিয়াছিলেন, সেইরূপ লোমপাদরাজা শস্ত 
উৎপন্ন হইলে আপন কন্তা৷ শীস্তাকে ধাহাব হস্তে দান কবিয়াছিলেন” ॥৫॥ 

যুধিষ্টিব বলিলেন -_-“বিভাগুকমুনির পুত্র খস্শৃ্গ কি করিয়া মৃগীর গর্ভে উৎপন্ন 
হইলেন ? বিভিন্ন প্রানীৰ সংসর্গজীত সন্তানই বা কি করিয়া তপস্বী হইল ? 7৬ 

বল ও কৃত্রান্ুরহস্তা ইন্দ্ই বা কিজন্য অনাবৃষ্টিব সময়ে সেই বালক খত্তশৃঙ্গের 
ভে বর্ষণ কবিয়াঁছিলেন ? ॥৭॥ 

আর, সেই রাজকন্া শীন্তাই বা কিৰপ ছিলেন, যিনি সংযত হইয়া মৃগভূত 
খন্তশৃঙ্গেব চিন্ত লুব্ধ কবিরাছিলেন 1” 



পর্বরণি ত্রিনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৯৫৭ 

এতন্মে ভগবন্! সর্ববং বিস্তরেণ যথাতথম্ | 

বক্তমর্হসি শুশ্রাযোখশৃগস্ত চেস্তিতম্ ॥১০। 
লোমশ উবাচ। 

বিভাগুকস্ত বিপর্ষেস্তপসা ভাবিতাত্বনঃ | 
অমোঘবীর্ধযস্ত সতঃ প্রজাপতিদমন্থ্যতেঃ ॥১১॥ 

শৃণু পুত্রো যথা জাত খধ্শূঙ্গঃ প্রতাপবান্। 
মহার্ন্ত মহাতেজা বালঃ স্থবিবসম্্তঃ ॥১২।॥ (যুগ্মকম্) 

মহাহ্দং সমাসাগ্ কাশ্যপক্তপসি স্থিতঃ | 

দীর্ঘকালং পবিশ্রান্ত খষিঃ স দেবদন্মিতঃ ॥১৩| 
তস্ত বেতঃ প্রচন্বন্দ দৃষটাপ্নরসমূর্বশীমূ। 
অপ্নপম্পৃশতো বাজন্! মৃগী তচ্চাপিবত্তদা ॥১৪॥ 

৬ ০৯ সপ সতত পিপিপি 

ভাবতকৌমুদ্ী 

লোমেতি। ধর্দা ধাশ্মিকঃ অশ্রীযত, তদা কথম্, তন্ত ব্ষষে দেশে রাজ্যে |৪| 
এতদ্িতি। শুশ্রাযোঃ শ্রোতুমিচ্ছোঃ। চেষ্টিতং চবিতম্ ১০] 
বিভেতি। ভাবিতাত্বনঃ শোধিতচিত্তস্তাপি সত ইতি সমব্ধঃ। মহাঁহন্ত মহ্র্ষিত্বা- 

স্মহীমান্যস্ত ৷ স্থবিবসন্মতঃ জ্ঞানতপৌঁহতিবেকাদ্বুদধত্েন লৌকৈবভিমৃতঃ 1১১--১২| 
মহেতি। কাশ্টপো বিভাণ্তকঃ ৷ দীর্ঘকালং তপসি স্থিতঃ অতএব পবিশ্রীন্তঃ ॥১৩| 

ভাবতভাবদীপঃ 
এষেতি ॥১] কাশ্ঠপন্ত বিভাঁগুকন্ । খশ্ঠেতি তাঁলব্যাদি? যূর্ঘন্তাদিপাঁঞ প্রামাদিক» খশ্যো 

মূগস্তশ্তৈব শৃঙ্গমন্তাক্তীতি খত্তশূ্গঃ » “খশ্টো ন খগ্যন্” ইতি মন্্বর্ণাৎ ॥২--2া শুশ্যোর্সে 

এবং বাঁজধি লোমপাদকে যখন ধান্মিক বলিয়া শুনা যায়, তখন তীহার 
রাজ্যেই ব৷ কেন ইন্দ্র বর্ষণ করেন নাই ?1৯॥ 

ভগ্রবন! আমি শুনিতে ইচ্ছা করি ; অতএব আপনি এই সমস্ত খস্যশৃঙ্গেব 
চরিত্র বিস্তবক্রমে এবং যথাযথভাবে আমার নিকট বলুন” ॥১০| 

লোমশ বলিলেন-__“অব্যর্থ বীর্য, ব্রহ্মাব তুল্য তেজন্বী, মহামান্ত এবং ব্রন্মধি 
বিভাগ্তকমুনি তপঃপ্রভাবে শোধিতচিন্ত হইলেও, তপঃপ্রভাবশীলী, মহাতেজা এবং 
বালক হইয়াও স্থবিবসম্মত খত্তশৃঙ্গ যেভাবে তাহাব পুত্র হইয়াছিলেন, তাহা তুনি 
শ্রবণ কর ॥১১--১২॥ 

কাশ্যপগোত্র ও দ্েবতুল্য সেই বিভাগুকষুনি কোন মহাহ্দে যাইবা দীর্ঘকাল 
তপন্থায় প্রবৃন্ত থাকিয়৷ পবিশ্রান্ত হইয়াছিলেন ॥১৩ 

বাজী! একদা তিনি স্নান কবিতেছিলেন, এমন বময়ে অগ্নরা উর্ধধীকে 



১৫৮ , মুহাভারতে ধন 

সহ তোয়েন ভৃষিতা গভিণী চাভবন্ততঃ । 
স! পুবোক্তা ভগবতা ব্রহ্ধণা লোককর্তৃণা ॥১৫॥ (যুগ্মকম্) 
দেবকন্যা মগী ভূত্বা ঘুনিং সুয় বিমোক্ষ্যসে। 
অমোধঘত্বাদ্বিধে শ্চৈব ভাবিত্বী দৈবনিম্মিতাৎ ॥১৬ 
তন্তাং মৃগ্যাং সমভবতস্ত পুত্রো মহানৃষিঃ। 

খঘ্যশূঙ্গস্তপৌনিত্যো। বন এবাভ্যবর্তত ॥১৭॥ (যুগ্মকম্) 
তস্তর্ধেঃ শৃঙ্গং শিরসি বাজন্নাসীন্মহাতুনঃ | 
তেনর্ধ্যশুঙ্গ ইত্যেবং তদা স প্রথিতোহভবত ॥১৮। 
ন তেন দৃষটপুর্বেবোহন্যঃ পিতুরপ্তাত্র মানুষঃ। 
তম্মাত্তস্য মনো! নিত্যং ত্রহ্মচর্্যেহভবনূপ | ॥১৯॥ 

ভাবতকৌমুদী 
তশ্তেতি। উপস্পূশতঃ জানং কুর্বতন্তশ্ত রেতঃ, অগ্প, জলে, প্রচ্ন্দ স্খলতি ম্ম। তচ্চ 

ভূষিতা মৃগী তোয়েন সহাঁপিবৎ। লোককতূণেতি আর্বতাদনগ্রিত্বেহপি নাদেশঃ |১৪---১৫॥ 
বরথ্ষণা কিমুক্ত্যাহ--দেবেতি। ত্বং দেবকন্াপি অপরাধান্মগী ভূত্বা, মুনিং ব্য গ্রন্য় 

বিমোক্ষ্াস ইতি। অমৌঘতথীদত্রক্ববাক্য্য অব্যর্থত্বাৎ, বিধেশ্চ অব্শ্ম্াঁবিনো ব্যাপীবন্ত চ 
দৈবনিশ্িতাঁৎ অদৃষটকতাগ্তাবিত্বাদ্ধেতোঃ। তশ্ত বিভাওকস্ত। তপ এব নিত্যং যস্ত সঃ। 
অত্যবর্তত অতিষ্ঠৎ ॥১৬ - ১৭| 

অথ তন্ত খত্বশৃঙ্গনাযত্থে কো হেতুরিত্যাহ--তশ্যেতি | ইত্যেবং নায়! ॥১৮। 

ভাবতভাবদীপঃ 
মম ইতি সনধ্ধঃ॥১*-১১। মহাহন্তাতিপৃজ্যন্ত ॥১৩--১৪। তোষেন সহাহপিবদিত্যন্থযঃ 

1১৫1 ছু প্রস্য, বিধেবিধিবাক্যস্ত দৈবনিশ্মিতাদ্ধেতোর্ভাবিত্বাৎ অপরিহাধ্য্বাচ্চ ॥১৬--১৯। 

দেখিয়া জলের ভিতরেই তাহার শুক্র গ্থলন হইয়াছিল, তখন পিপাসার্ত 
কোন হরিণী জলের সহিত সেই শুক্র পান করিয়াছিল, তাহাতেই সেই হুবিণী 
গর্ভবতী হইয্াছিল। কারণ, জগংস্থ্টিকর্তা ভগবান্ ত্রহ্মা পুর্ববজন্মে তাহাকে 
বলিয়াছিলেন--1১৪--১৫। 

তুমি দেবক্যা হইলেও (অপরাধনিবন্ধন) হবিণী হইয়া কোন খুনিকে প্রসব 
করিয়। পরে মুক্তি লীভ করিবে বিধাতাঁব বাক্য অব্যর্থ বলিয়৷ এবং দৈববশতঃ 
সেইবপ হইবে বলিযা সেই হরিণীব গর্ভেই বিভাগ্কেব মহরি পুত্র হইয়াছিল। 
সেই খয্শৃঙ্গ সর্বদা তপস্থায় প্রবৃত্ত থাকিয়া বনেই থাকিতেন ॥১৬-_১৭ 

রাজী] মহাত্বা বিভাগকপুত্রেব মস্তকে শৃঙ্গ ছিল ; সেই জন্যই তিনি তখন 
খিত্তশৃঙ্গ-এই নীমে প্রসিদ্ধ হইযাছিলেন 1১৮ 



পর্ব্ণি ভ্রিনবতিতমৌহ্ধ্যাযঃ | ৯৫৯ 

এতন্মিন্নেব কালে তু সখা দশরথস্ত বৈ। 
লোমপাঁদ ইতি খ্যাতো হ্ৃঞ্গানামীশ্বরোহভবৎ ॥২০॥ 

তেন কামাৎ্ কৃতং মিথ্যা ব্রাক্ষণস্তেতি নঃ শ্রুতিঃ | 

স ত্রা্মণৈঃ পরিত্যক্তত্তরা বৈ জগতঃ পতিঃ ॥২১।॥ 
পুরোহিতাপচারাচ্চ তত্ত বাজ্জো মহাঁমতেঃ। 
ন ববর্ষ সহস্রাক্ষত্ততোহগীড্যন্ত বৈ প্রজাঃ ॥২২॥ 

স ত্রাক্গণান্ পর্ধ্যপৃচ্ছত্তপোষুক্তান্ মনীধিণঃ। 
প্রবর্ষণে স্থরেন্্রস্ত সমর্থান্ পৃথিবীপতে ! ॥২৩॥ 

ভাবতকৌমুদী 
নেতি। পিতুবিভাগকাৎ। অন্থতর স্থাীনেহপি। ব্রঘচর্ধ্ে সর্ববা স্্রীসংসর্গরাহিত্যে 1১৯ 
এতন্মিক্লিতি। অঙ্কানাম্ অঙ্গদেশন্ত, ঈশ্বরঃ পতিঃ ॥২০1 
তেনেতি। কামাদিচ্ছাত এব, মিথ্য! নিক্ষিগুধনস্তান্বীকারাদিতি ভাব: ॥২১1 

পুরোহিতেতি। পুরোহিতে ত্রাঙ্ষণে অপচারাঁদপব্যবহারাচ্চ। সহহ্রাক্ষ ইন্্রঃ 1২২1 

নইতি। প্রবর্ষণে অর্চনাদিনা প্রকৃষটর্ণসম্পাদনে সমর্থান্ 1২৩ 
ভাবতভাবদীপঃ 

অঙ্গানাং দেশানাম্1২০। তেন কামীৎ বুদধিপূর্বং ্রাহ্ণস্ত প্রতিশ্রত্যেতি শেষ মিথ্যা- 
কতং_-“মঘা তৃত্যং দাতুং কিমপি ন প্রতিশ্রুত”মিত্যপলাপং ক্ৃতবানিত্যর্ঘঃ [২১] তত্র হেতু 

- বাঁজা! তিনি অন্য স্থানেও পিতা বিভাগ্তক ব্যতীত অন্য কোন মানুষ দেখিতে 

পাঁইতেন না , তাহাঁতেই তীহার মন সর্বদা ত্রহ্মচর্য্ে নিঝিষ্ট থাঁকিত ॥১১] 
এই সময়েই দ্রশরথেব সখা “লোমপাদ'-নামে এক ব্যক্তি অঙ্গদেশেব রাজা 

ছিলেন 1২০ 

আমাদেব শুনা আছে যে, তিনি ইচ্ছাবশতই এক ব্রাহ্মণের সশ্বন্ধে মিথ্যা 

ব্যবহার কবিয়াছিলেন ; তাঁহাতেই তখন ব্রাক্ষণেবা তাহাকে পবিত্যাগ করির়া- 

ছিলেন ॥২১॥ 

আর, তিনি নিজে পুবৌহিতেব সঙ্গেও অপব্যবহীব কবিয়াছিলেন $ তাহাতেই 
ইন্দ্র সেই মহামতি লোমপাঁদের রাজ্যে বর্ষণ কবেন নাই ; সেই কাবণেই তীহাৰ 
প্রজারা কষ্ট পাইতেছিল 1২২ 

রাঁজা ! তখন লোমপাঁদ-_-তপন্বী, জ্ঞানী ও ইন্দ্রকে দিয়া বর্ষণ কবাইতে সমর্থ-- 
এইরূপ ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাদা কবিলেন-_17২৩ 

(২১)""নঃ শ্রতম্--পি। (২২)-"তম্ত রাজ যদৃচ্ছ্যা-_বা বকা নি। 



৯৬৩ , মহাভারতৈ ব্ন- 

কথ প্রবর্ষেৎ পর্জন্য উপায়ঃ পরিদৃশ্যতাম্ ৷ 
তমুচুশ্চোদিতান্তে তু স্বমতানি মনীধিণঃ ॥২৪॥ 
তত্র ত্বেকো মুনিববস্তং বাজানমুবাচ হ। 

কুপিতাস্তব বাজেপ্দ্র। ত্রাক্ষণ! নিষ্কৃতিং চর ॥২৫॥ 
থমশূঙ্গং মুনিস্থতমানয়স্ব চ পাধিব 1 । 
বানেষমনভিজ্ঞঞ্চ নারীণামাজ্ছববে রতম্ ॥২৬ 
স চেদবতবেদ্রাজন্! বিষয়ং তে মহাতিপাঃ। 

সগ্ভঃ প্রবর্ষেৎ পর্জন্য ইতি মে নাত্র সংশয়ঃ ॥২৭॥ 

এতচ.শ্রুত্বা বচো বাজন্! কৃত! নিষ্কৃতিমাত্বনঃ | 
স গত্বা! পুনরাগচ্ছৎ প্রসন্নেষু দবিজাতিষু । 
রাঁজানমাগত দৃক্টা প্রতিসংজ্যুঃ রজাঃ ॥২৮| 
ততোহঙ্গপতিরাহুয় সচিবান্ মন্ত্রকোবিদান্ । 
খযশৃঙ্গাগমে বত্রমকরোন্মন্ত্রনিশ্চয়ে ॥২৯। 

ভাবতকৌমুদ্ী 
কথমিতি। পর্জন্যে! মেধঃ | পরিদৃশ্ততামালোচ্যতাম্। চোদিতা নিষুক্তাঃ ॥২৪1 

তত্রেতি। নিষ্কৃতিং ত্রাক্মণকোৌপৌপশমাষ সামদানাদিরূপং প্রাষশ্চিভম্ /২৫। 

খম্তেতি। বানেষং বনোৎপন্নম্। অতএব নারীণীং সৃ্বন্ধে অনভিজ্ঞম্ ॥২৬| 
সইতি। অব্তরেদাগচ্ছে্, বিষযং দেশম্। পর্জন্যো মেঘঃ ॥২৭॥ 

এতর্দিতি। নিদ্কৃতিং প্রাষশ্চিত্তম্। ব্রাঙ্মণভবনং গত্ব। তেষু ছিজাতিষু প্রপন্রেযু সত্হ, গু 
স্বরাজযমাগচ্ছৎ্। প্রতিসংজহযুঃ আনন্দং চত্তুঃ । ফট্পাঁদৌহ্যং ক্লৌকঃ ॥২৮| 

“মেঘ কি কবিয়া বর্ণ কবে, এই বিষয়েব উপায় আপনারা পর্যালোচনা! 

ককন।” তখন সেই মনম্বীবা আপন আপন মত বাঁজাকে বলিলেন ॥২৪। 

ভীঁহাদেব মধ্যে একজন প্রধান মুনি রাজাকে বলিলেন-_“বাঁজশ্রেষ্ঠ ! আপনাব 
উপবে ব্রাঙ্মণেবা কুপিত হইয়াছেন; স্ুৃতবাং প্রথমে আপনি তাহার প্রায়শ্চিত্ত 
ককন ॥২৫| 

বাজা! তাহাব পব বনে উৎপন্ন, স্ত্রীলোকদেব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং সর্বদা 

মরলতায় নিরত মুনিপুত্র খ্যশুঙ্গকে আনয়ন ককন ॥২৬॥ 

বাজা! সেই মহাতপা খস্তশৃঙ্গ ঘদি আপনার রাজ্যে আগমন কবেন, তবে 
সগ্ভই নেঘ বর্ষণ কবিবে ; এ বিষষে আমার সন্দেহ নাই” ॥২৭॥ 

বাজা! এই কথা শুনিয়া লোম্পাদ নিজেব প্রায়শ্চিত্ত কবিয়া, ত্রাঙ্মণদেব 

ভবনে যাইয়া, ত্রাঙ্গিণেবা প্রসন্ন হইলে আবার আগমন করিলেন; তখন তাহাকে 
আগত দেখিবা প্রজাবা আনন্দিত হইল 1২৮] 



গর্ববণি ত্রিনবতিতমৌহ্ধ্যাযঃ1 ৯৬১ 

সোহ্ধ্যগচ্ছছুপায়স্ত তৈবমাত্যৈঃ দহাট্যুত !| 
শান্ত্রজ্ৰেরলমর্থ জৈীত্যাঞ্চ পবিনিষ্ঠিতৈঃ ॥৩০॥ 
তত আনায়য়ামাস বাঁবমুখ্যা মহীপতিঃ | 
বেশ্টাঃ সর্বত্র নিষ্তাতাস্ত। উবাচ ন পাথিবঃ ॥৩১| 
খব্শৃঙ্গমুবেঃ পুত্রমানয়ধ্বমুপাযতঃ | 

লোভবিত্বাভিবিশ্বাস্ত বিষরং মষ শোভনাঃ 1 ॥৩২॥ 
ত৷ রাজভযুভীতাশ্চ শাপভীতাশ্চ যোষিতঃ | 

অশক্যমৃদ্ুস্তৎ কাধ্্যং বিবর্ণা গতচেতদঃ ॥৩৩| 

তত্র ত্বেকা জবদৃযোষ! বাজানমিদমব্রবীৎ ৷ 

প্রফতিষ্যে মহাঁবাজ । তযানেতৃং তপোধনম্ ॥৩৪॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
তত ইতি! অঙ্গপতির্লোমপার্দঃ | মন্ত্রনিশ্চযে মনত্রণষা উপাধনিদ্ধীরণে 1২৪] 
সইতি। হে অচ্যুত। ধর্শাদন্র্ট।| অলমতিশযেন। পরিনিষিতৈরভিজৈঃ 1৩০ 
তত ইতি। বারমূখ্যা বেশ্ঠাগণপ্রধানাঃ | সর্বত্র সর্বপ্রকাবেঘে পুরুষেযু নিষগ্তা বশীকরণ- 

দিপুণাঃ। "প্রবীণ নিপুণীভিজ্ঞবিজ্ঞনিষ্াতশিক্ষিতা৮, ইত্যমরঃ | বলপ্রযোগেণানবনচেষ্টাযাং 
শাপাৎ সর্বনাশাশঙ্কা, সায়া পিত্রধীনন্ত দানেন চ নিষ্পৃহস্তানযনচেষ্টা নি্ষলৈব ; অতঃ প্রভারণা- 
মূকপ্রলোভনেনৈব খত্যশৃবস্তাননপ্রবৃত্তিবিতাকধেষম্ ৪৩১৫ 

খস্তেতি। উপাঁয়ত উপযুক্ৌপাধেন! অভিবি্বাস্ত, যথা শীপং ন দগ্ঘ।দিতি ভাব; 1৩২1 

তা ইতি। বাঁজভঘভীতা অগমনে, শাপভীতাস্চ গমনে । অতএবোদেগা দ্িবর্ণাঃ [৩৩; 
তত্রেতি। জরদৃযোষা বৃদধন্ত্রী। তম্ খন্যশৃঙ্গম্।৩৪| 

তাহাব পব লোমপাদ মন্ত্রণাভিন্ মন্ত্রিগণকে ভাকিয়া, খন্যশূর্দেব আগমন সম্বন্ধে 

মন্তরণাদ্বাবা উপার নির্ধাব্ণ কবিবাব জন্তা চেষ্টা কবিলেন।২৯। 

হে ধান্মিক! তদনন্তব বিশেব শাস্্রজ্ কার্যজ্র ও নীতিজ্ঞ নেই নস্তিগণেব 
সহিত আলোচনা কবিযা লোমপাদ তাহাঁব উপাষ অবগত হইলেন 1৩*1 

তৎপবে রাজা লোমপাদ, বেশ্যাগণেব নধ্যে প্রধান এবং সমক্ত পুকবকেই স্শ 

কবিতে নিপুণ কন্তকগুলি বেশ্াকে আনাইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন_৬ 

“সুন্ববীগণ। ভোমবা উপযুক্ত উপাবে খবিপৃত্র ক্শৃবে গুনুক্ক ব কা 

এবং ভীহাঁব বিশ্বাস জম্মইিয়া তাহাকে আদাব বাজো আনবন কব? 1৩ 

সেই বমদীবা এদিকে বাক্তাৰ ভযে এবং ওদিকে শাপেব ভে ভাত হইঘা, বিল 

গতচৈতহ্বোব হ্যায় থাকিয়া নে কাঁধ্য অনাধ্য বলিযাই হাজাকে ভাট [৩৩7 
প-১২১ (৮) 



৯৬২ মহীভীরতে 

অভিপ্রেতাংস্ত মে কামাংস্তমনুজ্ঞাতুমহসি | 

ততঃ শক্যাম্যানযিতুমৃয্শৃঙগমুষেঃ সৃতম্ 1৩৫॥ 
তস্তাঃ সর্ববমভিপ্রেতমন্ধজানাৎ স পাধিবঃ |. 

ধনঞ গ্রদদৌ ভূবি বত্তানি বিবিধানি চ 1৩১ 
ততো রূপেণ সম্পন্ন! বল! চ মহীপতে । | 

স্তিয় আদায় ফাশ্চিত ন! জগাষ বনমঞ্জস| ॥৩৭॥ 

ইতি শ্্রীমহাভাবতে শতসাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 

তীর্ঘযাত্রাযাসশুঙ্গোপাখ্যানে ভ্রিনবতিতমোহধ্যাষঃ ॥০॥ ফট 
2 

ভাঁবতকৌমুদী 
অভীতি। কাম্যন্ত ইতি কাঁম! অভীষ্পদীর্থাস্তান্। আনধিতুমানেতুম্॥৩৫ 

তস্তা ইতি। অন্বজানাৎ দবাতুমন্গতবান্, পাধিবো লোমপাদঃ ॥৩৬| 
তত ইতি। ন্ত্রিষো! বেগ্ঠা এব। মা! জবদ্যোষা, অধসা ঝাটিতি 1৩৭ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচার্ধ্য-মহাকৰি পদ্মভূষণ-্রীহরিদী সমিদ্ধান্তবাগীশভন্্রাচারধ্যবিরচিতাাং 
মহাভারতটাকাঁযাঁং ভারতকৌমুদদীলমাখ্যাযাং বনপর্কণি তীর্ঘযাত্রীযাং ত্রিনবতিতমোইধ্যাষঃ || 

হক 

ভাবতভাবদীপঃ 
পুবোহিতন্তাপচারে দোষ, 'সোহপি যদৃচ্ছয় ত্রাক্দণাপরাধাভাবেহগি স্বেচ্ছয়া কৃত 1২২--২৪। 

শ্ফকিতিং প্রাশ্চিতম্॥২৫॥ বানেযং বনভব্ম্॥২৬_-৩০। সর্বত্র পরবঞ্চনাদো, নিষ্কাতা: 
কুণলাঃ|৩১--৩৩| জরদ্যোধা! বৃদ্ধ! স্ত্রী1৩৪-_7৩৫॥ অন্বজানাদহুজ্ঞাতবান্।৩৬--৩৭ 

-. ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্ব্ণি নৈলকষ্ঠীষে ভাবতভাবদীপে ভ্রিনবতিতমোহ্ধ্যাযঃ ॥৭৩া- 

তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধবেষ্তা বাঁজাকে এই কথা বলিল-_“মহাবাজ! সেই 

তপোধন খস্তশৃঙ্গকে আমিবাব জন্য আমি চেষ্টা কবিব ॥৩৪। 
আপনি আমাৰ অভিপ্রেত বন্তগুলি দিয়া দিবাব অনুমতি ককন, তাহা হইলেই 

আমি খধিপুত্র খস্তশৃঙ্গকে আনিতে পাঁবিব” ॥৩৫॥ 
তখন বাজা তাহাব অভিপ্রেত সমস্ত বন্তাই দিধা দরিবাব অনুমতি কবিলেন এবং 

তাহাকে প্রচুব ধন ও নানাবিধ বদ্ধ দান কবিলেন।৩৬॥ 
রাজা! তাহাব পৰ সেই বৃদ্ধবেশ্ঠা কতকগুলি বপবতী ও যুবতি বেশ্যা লইযা 

সত্ববই “বনে গমন কবিল” ॥৩৭ ৃ 

* “*দরশাধিকশততমঃ"* বা ব কা, “'একারশাধিকশততমঃ.*৮_পি নি। . 



চতুর্নবতিতযোহধ্যায়ঃ | 
৪ 

লোমশ উবাচ । 

সা তু নাব্যাশ্রমং চক্রে বাজকার্ধ্যার্থসিদ্ধয়ে । 

সন্দেশাচ্চৈব নৃপতেঃ স্ববুদ্যা চৈব ভাবত ! ॥১| 
নানাপুষ্পফলৈর্ক্ষৈঃ কৃত্রিমৈরপশোভিতৈঃ । 
নানাগুল্সলতোপেতৈই স্বাদুকামফল প্রদৈঃ ॥২। 
অতীব রমণীয়ং তদদতীব চ মনোহরমৃ। 
চক্রে নাব্যাশ্রমং বম্যমন্ুতোপমদর্শনম্ ॥৩1 (যুগকম্) 

ততো! নিবধ্য তাং নাব্মদুবে কাশ্যপাশ্রমাু। 
চারয়ামাস পুরুষৈ্ধিহারং তত্ত বৈ মুনেঃ ॥8] 

- ভাবতকৌমুদী 
সেতি। সা জবদ্যোষা, নাবি কন্যাক্চিদ্বৃহনৌকাধাম্। সন্দেশাদুপদেশাৎ। বিভাগুকা- 

অমান্তিকে তদ্দুবে বা স্থলে আশ্রমনির্খাণে বিভাগ্কেন তদদর্শনে প্রতাঁবণাভিব্যক্তিঃ স্তাৎ। অতো 
য্থাঁপসাঁরণেন বিভাগ্ডকো ন পশ্ঠেৎ, উপসবণেন চ খস্তশূঙ্ষ এব পশ্টেদ্িতি বিভাব্য নৌকায়া- 
মেবাশ্রমনিপ্নাণমিতি বোধ্যম্ ॥১1 

নানেতি। শ্বাহুকামফলগ্রদৈঃ মধুরাভীষ্টফলদায়িভিব্ক্ষৈঃ। বমণীযং লোভনীষম্, তদ্বনম্ঃ 

মনোহরং হুন্দরমূ। রম্যং ভ্রীড়াযোগ্যম্। নাবি বৃহম্ৌকাধাম্ ॥২--৩| 
তত ইতি। পুকুষৈঃ, তন্ত বিভাগকস্ত মূনেবিহারম্ অন্তাত্র গমূনম্। চাবযামাস জ্ঞাপযামাস, 

ছুহিতরমিতি শেষঃ। তন মুনেরাশ্রমে ন্থিতৌ কাধ্যসিদ্বেরসম্ভব ইতি ভাবঃ 181 

- লোমশ বলিলেন-_-“ভবতনন্দন ! সেই বুদ্ধবমণী বাজাব কাধ্যসিদ্ধির জন্য 

তাহার উপদেশে এবং নিজেব বুদ্ধি অনুসাবে একখানা বড় নৌকার উপবে একটা 
আশ্রম নিম্মাণ কবিল ॥১॥ 

তাহাতে নুন্বব লুন্বব কৃত্রিম বৃক্ষ এবং নানাবিধ গুল ও লতা সাজাইয়া বাঁখিল ; 
সেগুলিতে আবাঁব নানাবিধ ফুল, ফল এবং স্ুুমধুব বাঞ্ছনীয় ফল সাজাইয়া দিল। 
তাহাতে সেই কৃত্রিম বনটী অত্যন্ত লোভনীযঘ ও অত্যন্ত মনোহব হইল । এইভাবে 
সেই নৌকাঁৰ উপবে মনৌহব ও অদ্ভুত দর্শন কৃত্রিম আশ্রম নির্মাণ কবিল 1২-_-৩1 

স্ এ. এগ ৪৫22 ৪5 5০১ 



৯৬৪ মহাঁভারতৈ ধন- 

ততো দ্রহিতরং বেশ্যাং সমাধাবেতিকার্য্যতাম্। 
দৃ্টান্তবং কাশ্পন্ত প্রাহিণোদ্বুদ্িসন্মতাম্ 1৫ 
স! তত্র গত! কুশলা তপোনিত্যন্ত সনিধে 
আশ্রমং তং সমাসাগ্য দশ তমুষেঃ সৃতম্ ॥৬| 

বেশ্ঠোবাচ। 

কচ্ছিন্মুনে ! কুশলং তাপসানাং কচ্চিচ্চ বো মূলফলং প্রভৃতম্। 

কচ্ছিভুবান্ বমতে চাশ্রমেহস্মিস্থাং বৈ দ্রক্ং সাম্প্রতমাগতোহন্মি 1৭ 
কচ্ছিতুপো বর্ধতে তাপদানাং পিতা চ তে কচ্ছিদহীনতেজাঃ। 

কচ্ছিতরয়া শরীয়তে চৈব বিপ্র। কচ্ছিৎ স্থাধ্যাবঃ ক্রিয়তে চর্ধ্যশূঙ্গ ! 0৮॥ 
খধ্শৃঙ্গ উবাচ । 

খাদ্য ভবান্ জ্যোতিরিব প্রকাশতে মন্যে চাহং ত্বামভিবাদনীয়মূ। 
পাগ্যং তে বৈ সম্প্রদান্তামি কামাদ্বরাঁধন্মং মূলফলানি চৈব ॥৯| 

স্পিকার ক সত পপি পিত পিপাসা পপি পপি উস 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। লমাধায় উপদিষ্ঠ, ইতিকাধ্যতাম্ ইতিকর্তব্যতাম্। অত্তরমন্তর্ধানমূ্ ॥8। 
নেতি । না ভররদ্যোবাঁধা ছুহিভ1 ৷ তপ এব নিত্যং যন্ত তন্য খত্শঙ্স্ত 1৬ 
কচ্চিদ্িতি। কচ্ছিৎ বেদিতুমিচ্ছামীত্যর্চ | বে যুগ্মাকম্, প্রভূত, গ্রচুরম্ ৭ 

কচ্ছিদিতি। অহীনতেজা অনটব্রাথপ্রভাব। স্থাধ্যায়ো ব্দপাঠ: 1৮1 
খদ্ধেতি। খদ্ধা তেনেম্পদা জ্যোতিগ্ডেঃপুন্ধঃ। কামাঁদিচ্ছাতঃ |৯1 

তাহাব পব বাইর! বিভাণ্ডকের আশ্রমের অদূবে সেই নৌকা বাঁধিয়া, কতকগুলি 
লোঁক বাব! বিভাগুকমুনিব অনুপস্থিতি জানিয়া লইল ॥81 

তপবে নেই বুদ্ধব্ম্ণী বিভাগ্কমুনিব অনুপস্থিতি জাঁনিয়া, নিজেব বুদ্ধিমতী 
বেশ্াকিন্তাকে কর্তৃবা বির বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহাকে পাঠাই! দিল ॥৫1 | 

তখন নেই কাধ্যনিপুণা বেস্তাকম্য! বর্ধ্রদা তপস্তানিরত খত্যশৃঙ্গেব নিকটে 
বাইরা, ক্রুনে ভাহাব আশ্রনেই উপস্থিত হইয়া! তীহাঁকে দর্শন করিল || 

পবে সেই বেশ্যাকন্তা বলিল--“মুনি! তপম্বীদিগেব মঙ্রল ত? আপনাদের 
প্রচুব পবিনাণে কলমূল আছে ত? এবং আপনি এই আশ্রমে নুখে আছেন ত! 
আনি এখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ কবিতে আপিয়াছি ॥৭ 

তপদ্বীদিগেব তপস্তা বৃদ্ধি পাইতেছে ত? আঁপনাব পিতার তেজ নষ্ট হয় নাই 
1? ভা্ণ] আপনি সুখে আছেন ত? এবং খত্যশৃঙ্গ! আপনি বেদপাঠ 
করিষা থাকেন ত % 1৮1 

খসশৃঙ্গ বলিলেন_-“আাপনি কাস্ডিদম্পদে তেজপপুপ্ের সায় প্রকাশ পাইতে 



পর্ববণি চতুর্নবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯৬৫ 

কৌন্টীং রৃষ্যামাস্স্ব যথোপজোধং কৃষ্ণাজিনেনাবৃতায়াং সুখায়ায্। 
ক চীশ্রমস্তব কিং নাম চেদং ব্রতং ব্রহ্মংশ্চবসি দেববতৃমূ ৪৯০) 

বেশ্যোবাচ । 

মমাশ্রমঃ কাশ্যপপুত্র ; বম্যত্ত্রিযোজনং শৈলমিমং পরেণ। 
তত্র স্বধর্্মোইনভিবাদনং মে ন চোদকং পাগ্থসুপম্পৃশামি ॥৯১॥ 

ভবতা নাঁভিবাগ্োহহমভিবাষ্ঠো ভবান্ ময়। | 

ব্রতমেতাদৃশং ব্রন্ধন। পবিষবজ্যো ভবান্ মযা ॥১২॥ 

খথ্যশৃঙ্গ উবাচ । 
ফলানি পক্কানি দানি তেহহং ভল্লাতকান্যামলকানি চৈব | 

করষকাণীসুদধন্বনানি প্রিয়লকানাঁং কাঙ্কিতং বৈ কুরু ॥১৩| 

ভারতকৌমুদী 
কৌশ্ামিতি। কৌঁন্তাং কুশমধ্যাম, বৃষ্তাং ব্রতিযোগ্য।সনে, "্রতিনামাননং বৃষী” ইত্যমরঃ | 

আ.ম্ উপবিশ, যথোপজোষং যথান্থখম্। সুখাযাং হুখজনিকারাম্ 1১০] 

মমেতি। পবেণেত্যেনপ্রত্যযান্ততঘা শৈলমিতি “দ্বিতীযৈনেন” ইতি দ্বিতীয়া [১১ 
ভবতেতি। ব্রতং মজ্জীতিনিযমঃ | ইদং সর্ধথা সত্যমুক্তমূ। পবিঘজ্য আলিঙ্গনীযঃ 1১২1 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

সাতিতি। নাব্যাশ্রমং নাবাতাধ্যমাশ্রমম্1১--৩।॥ মুনেবিভাগুকস্ত বিহারং বহিগমনম্, 

চারয়ামাস চারৈরধিগতবতী 18) সমাঁধায বোধধিত্বা, ইতিকার্ধ্যতামিতিকর্তব্যতাঁম,। অন্তব- 

ছেন;ঃ অতএব আপনি আমাৰ নমস্ত বলিষা আমি মনে কবি; আর আমি ইচ্ছা 

করিষ। অতিথিব নিয়ম অন্ুাবে আপনাকে পাগ্ঘ, কল ও মূল প্রদান করিব |৯| 
ব্রাহ্মণ! আপনি এই কৃষ্জাজিনাবৃত সুখজনক কুশময় ত্রতীব আসনে যথাস্থখে 

উপবেশন করুন; আপনার আশ্রম কোথায? এবং আঁপনি দেবতাব স্ায় এই 
কোন্ ব্রত আচরণ কবিতেছেন ?”” 1১০॥ 

বেশ্ঠাকস্তা বলিল--“বিভাগকপুত্র ! এই ত্রিষোজনব্যাপী পর্ধ্তের অপব দিকে 
আমাব মনোহর আশ্রম বহিয়াছে। তাহাতে আমাব স্বধর্ম এই যে, আমি কাহাব 
অভিবাদন গ্রহণ কৰি না, কিংবা পাগ্জল স্পর্শ কবি না॥১১। 

স্থৃতবাং আপনি আমাকে অভিবাদন কৰিবেন না, আমিই আপনাকে অভিবাদন 
কবিব; আর ত্রাঙ্মণ ! আমাঁদেৰ এইবপ একট ব্রত আছে যে, আমি আপনাকে 
আলিঙ্গন করিব” ॥১২॥ 

(১৩)-""পিঙ্লানাং কামকাঁরং কুরুঘ--বা৷ বকা পি। 

সত ৮৯ ৩০৮ এল এক 



৯৬৬ . মহাভীরতে বন 

লোমশ উবাচ । 

সা তানি সর্ববাঁণি বিসর্ডয়িত্বা ভক্ষ্যাণ্যনর্হীণি দদৌ ততৌহস্তয | 
তান্যযশুঙ্ন্ত মহারসানি ভূশং স্ুরূপাণি রুচিং দুহি ॥.8 
দরদে৷ চ মাল্যানি স্থগন্ধবন্তি চিত্রাণ্ বাসাংসি চ ভানুমন্তি। 
পেধানি চাগ্রযাণি ততে! মুমোদ চিক্রীড় চৈব গ্রজহীন চৈব 1১৫॥ 
স| কন্দুকেনারমতাস্য মূলে বিভজ্যমানা ফলিতা লতেব। 

গরীতৈশ্চ গাত্রাণি নিষেবমাণা সমাগ্িষচ্চাসবৃদৃযযশৃঙ্গম॥১৬। 
সর্জানশোকাংস্তিলকাংশ্চ বৃক্ষান্ স্পুঙ্পিতানবনাম্যাবভজ্য | 
বিলজ্জমানেব মদাভিভূতা প্রলোভযামাস স্থৃতং মহ্র্ষেঃ ॥১৭॥ 

তাঁবতকৌগুদী 
ফলানীতি। প্রিয্লালকপদমন্তরেষামুপলক্ষণমূ। কাজ্িতং ত্বভীষ্টং ভৌজনম্ ১৩ 
সেতি। অনর্হীনি ঝাজতবননিশ্িতত্বাদমূন্যানি ৷ রুচিমৃতকটপ্রবৃত্তিম্1১৪। 

দ্দাবিতি। ভাম্মন্তি হর্ণীদিখচিত্থাদুজ্জলানি। অগ্রযাণি উত্তমানি 1১৫1 
সেতি। কন্দুকেন গেওুকেন। মূলে সমীপে, বিতজ্যমানা বতীক্রিয়মাণা ॥১৬ 
নঙ্জীনিতি। বৃক্ষাণামবনমনমবভঞ্জনঞ্ ধুটতাপ্রনরশনার্ঘম্॥১৭ এ 

ভাব্তভাঁবদীপঃ 
মমানসিধাম্॥£--৯| কৌন্তাং বৃষ্ামাস্থ কুখ|সনে উপবিশ, যথোপজোধং যথাস্থখম। স্থাযাং 
স্খকরধ্যাম্।১০--১৩। অনর্থাণ্ত্যুতম্থাদমূল্যানি 1১৪-_১৫॥ মূলে সমীপে, বিভজ্যমানা 
অঙ্গমোটনাদীনি রুর্বাণা নিষেবম।ণা হচীবভ্যন্তবং প্রবিশন্তী। «বিবু তন্তসপ্তানে” ইতি 

খত্তশৃঙ্দ বলিলেন_-“মহাশয়! আমি আপনাকে পক ভল্লাতক, আমলক, 
কবধক, ইনু, ধন্বন ও প্রিযালক ফল দিধ, আপনি চ্ছানুসাবে সেগুলির সদ্যবহার 
ককম” ॥১৩| 

লোমশ বলিলেন “সেই বেশ্ঠাকস্তা সে সমস্ত ফলই পবিত্যাগ করিয়া, তৎপবে 
খস্বাশৃঙ্গকে অমূল্য খাগ্ঠবস্ত সকল প্রদান কবিল; তখন অতিনুম্বাহু ও পবমনুন্দর 
মেই খাগ্যবন্তগুলি খত্যশৃঙ্গের বিশেষ কচিকব হইল ১৪ 

পবে সুগন্ধ মাল্য, বিচিত্র ও উজ্জল বন্ত্র এবং উত্তম পানীয় বন্ত সকল খত্বশূঙ্গকে 
দান কবিল; তাহাব পর আমোদ, ক্রীডা ও হাঁস-পরিহাস করিতে লাগিল 1১৫1 

তদনস্তব বেশ্তাকন্যা কলবতী লতার ন্ায় বক্র হইয়! হইয' খয্যশৃঙ্গের নিকটে 
কন্দুক-(গেঁড) ক্রীড়া কবিল এবং গাত্র দাবা খ্শৃঙ্গেব গাত্র সেবা করতঃ বার বাঁর 
তাঁহাকে গাড় আলিঙ্গন কবিল 1১৬ 



পর্ববণি চতুর্নবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ৷ ৯৬৭ 

র্ধ্যশূঙ্গং বিকৃত সমীক্ষ্য পুনঃ পুনঃ গীভ্য চ কায়মস্ত | 
অবেক্ষ্যমাণা শনকৈর্জগাম কৃত্বাইগ্রিহোত্রস্য তদাপদেশম্ ॥১৮॥ 
তস্তাং গতাযাং মদনেন মত্তো বিচেতনশ্চাভবদৃষ্শু্গঃ | 
তামেব ভাবেন গতেন শুন্যো বিনিশ্বসন্নার্তরূপে। বডডুব ॥১৯৯| 
ততো মুূর্তাদ্ববিপিঙ্গলাক্ষঃ প্রবেস্তিতো বোমভিরানখাগ্রান্। 
স্বাধ্যায়বান্ বৃতসমাধিযুক্তো বিভাগুকঃ কাশ্যপঃ প্রাহ্রাসীৎ ॥২০॥ 
সোহপশ্যাদাসীনমুপেত্য পুত্রং ধ্যাযক্তমেকং বিপবীতচিততমূ। 
বিনিশ্বসন্তং মুছর্দদৃষ্টিং বিভাগকঃ পুত্রখুবাচ দীনম্ ॥২১1 

ন কল্ল্যন্তে মমিধঃ কিন্ন, তাত । কচ্ছিদ্ধ'তথ্াগ্রিহোন্রং স্বয়াগ্য | 
হনিদিভৎ ক্ুকৃক্রবং হোমধেনুঃ কচ্চিৎ দবৎসাগয কতা স়্া চ1২২। 

ভাবতকৌমুদী 
অথেতি। পীভ্য গাঢালিঙ্গনেন পীভবিত্বা। অগ্রিহৌত্রম্ত অপদেশং ছলম্ ॥১৮৫ 
তন্তামিতি। তাং বেহ্ঠমেব গতেন, ভাবেন মনোবৃক্তা, শুন্তশ্চন্তাস্তববহিতঃ 1১৯1 

তত ইতি। হবিঃ সিংহ ইব পিঙ্গলাক্ষঃ, প্রবেষ্টিত আবুতঃ | বৃত্তং সদাচাবঃ [২০| 

সইতি। আসীনমুপবিষ্টম্। একমেকাকিনম্। মুহুবিনিশ্বসন্তম্ ॥২১। 

তৎপবে আশ্রমস্থ পুষ্পভূষিত সর্জঃ অশোক ও তিলকবৃক্ষগুলিকে অবন্ত ও 

ভগ্ন কবিযা লজ্জিত হইযাই যেন মদমন্তা সেই বেশ্ঠাকন্া খন্শৃঙ্গকে ৪ করিয়া 
ফেলিল ॥১৭ 

তাঁহাৰ পর খব্যশূ্গকে বিকাগ্রস্ত দেখিয়া, গাঢ়ালিঙ্গনদ্বারা বাঁব বাঁব উহাব 
শরীবটাকে নিপীড়িত কবিয়া, অগ্নিহোত্রহোম কবিবাব ছল কবিয় ধীবে ধীবে চলিয়া 
গেল ; তখন খধ্যশূ্গ তাহার দিকে চাহিয়। রহিলেন ॥১৮। 

সেই বেশ্যাকন্তা চলিয়া গেলে, খন্তশূঙ্গ কামে মত্ত ও অচেতন প্রায় হইয়! 
পড়িলেন এবং তদ্গত চিন্তাষ শুন্যচিত্ত ও গীড়িতের ন্যায় হইলেন এবং ঘন ঘন নিশ্বাম 
ত্যাগ কবিতে লাগিলেন ॥১৯| 

তাহাৰ পব মুূর্তকালমধ্যেই সিংহের স্তায় পিঙ্গলনয়ন, নখাগ্র হইতে আবন্ত 
কবিয়া বোমাঁবৃতদেহ, বেদপাঠিনিবত এবং সদাচাব ও সমাধিযুক্ত কাশ্ঠপ বিভাগকমুনি 
উপস্থিত হইলেন ॥২০। 

তিনি উপস্থিত হইয়! দেখিলেন-_ পুত্র খস্তশৃঙ্গ দীনভাবে একাকী বসিয়া 
রহিয়াছেন, কি যেন চিন্তা করিতেছেন, তাহার চিত্ত যেন বিপবীত হইয়া গিয়াছে, 
তিনি মুুমুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ কবিতেছেন এবং তীহাব দৃষ্টি উপরেব দিকে বহিয়াছে। 
তখন তিনি খ্শৃ্ছকে বলিলেন_॥২১। 



৯৬৮ মৃহাঁভ রতে ব্ন- 

ন বৈ বথাপূর্ধবমিবাসি পুত্র ! চিন্তাপবশ্চাসি বিচেতনশ্চ। 
দীনোহতিমাত্রং ত্যিহাগ্য কিন, পৃচ্ছামি স্বাং ক ইহাগ্াগতোহভুৎ ॥২৩| 

থম্যশু্গ উবাচ । 
ইহাগতো জটিলো ব্রঙ্গচাবী ন বৈ হ্ুত্বে। নাতিদীর্ঘো মনম্বী | 
্থবর্ণবর্ণঃ কমলারূতাঙ্গঃ লুতঃ স্্বাণামিব শোভমানঃ ॥২৪॥ 
সমৃদ্ধরপঃ সবিতেব দীণ্ডঃ সুষ্লক্ষকৃষণক্ষিরতীবগৌরঃ | 
ডে প্রদন্নান্চ রি সুগন্ধা হিরপ্যরনধিতা: রা ॥২৫। 

শত পি তিল ৮৯ ৯৯৯ পপ পতিত ৪ পা ৮০৮ পাপী 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। কল্লান্তে অগিগ্রক্ষেপোপযোগিন্যঃ ক্রিরন্তে। জুনিণিভৎ সন্মাজ্িতম্ 1২২ 
নেতি! ষথাপূর্বং নাপীব, বিরুতাবস্থাপন্নতবার্দিতি ভাবঝঃ | দীনো বিঃ ২৩ 

ইহেতি। আজীবনং ব্র্চারীতরদর্শনাভাবাৎ বেহরামপি ব্রহচারিজ্ঞানম্ 1২৪1 
সমুদ্ধেতি। সমৃদ্ধবপঃ সম্পন্নসৌন্দর্যঃ। হুষ্-্ষ অতিকোমলে কে চাশিণী যন্ত সঃ। 

হিবণ্যবন্ভগ্রথিতা? ববর্ণল্বদ্াঃ। ইদস্ বেণিধু জটাজ্ঞনমূ ২৫1 
ভারতভাবদীপঃ 

ধাতু: 1১৬--১৭) কারং দেহম, পীভ্য আলিক্ষনেন নিগীড্য, অপদেশং ছলম্ /১৪॥ ভাবেনাভি- 

প্রায়েণ ।১৯| প্রবেিতো ব্যাপ্ত; ॥২৮--২%। কল্লযন্তে সিদ্ধাঃ ক্রিষন্তে, নিণিভং প্রক্গালিতং 

এবধ্লা কৃতা দৌহনায়েতি শেবঃ ২২২৩] ম্বত এব নালঙ্কারাদিন! 1২০--২৫। 

“বতপ! ভুমি সমিধ নির্মাণ কব নাই কেন? তুমি আজ অগ্নিহোত্রহোম 
করিয়াছ ত? ভ্রক্ ও ক্রব মাজিরাু ত? এবং তুমি আজ হোমধেনুকে তাহার 
পের সহিত সংযোজিত করিয়াছ ত ?॥২২॥ 

পুত্র! ভোমার ভাব যেন আজ আব পূর্বের মত নাই? তুমি চিন্তাদক্ 
রহিঘাছ: যেন অচেঙনেব মত হইয1 পড়িয়া ; এখানে আজ তুমি অত্যন্ত 
দীনভাবাপন্ন হইয়াছ কেন? আমি তোমাকে জিজ্ঞীনা করি-_-এখানে আজ কে 
আনিয়াছিল ?” ॥২৩1 

খ্শৃঙ্দ বলিলেন -“এখানে আজ একজন জটিল ত্রক্গচারী আসিয়াছিলেন ; 
তিনি অতিখর্ববও নহেন, অভিদীর্ঘও নহেন, অথচ প্রশস্তহদয় ? তাহার বর্ণ সোণাব 
নত এবং নবন ছুইটা পদ্দের মত দীর্ঘ; সুতরাং তিনি দেবপুত্রের ্তার শোভ। 
পাইতেছিলেন 1২৪। 

ভিনি অত্যন্ত বপবান্, সুর্যেব স্যার উজ্জল ও অত্যন্ত গৌরবর্ণ এবং তাহার 
টিউন 51557571877 

(১৩) পোকা পরদ “” একাদশাধিকশততমোহধ্যায়-_বা বকা পি, তিপ্াদশাধিকশত 

তযোহ্ধ্যাহ-লি | 



পর্বণি চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ | ১৬৯) 

আলোলমানা পুনবস্ত কে বিভ্রাজতে বিদ্যুদিবান্তবীক্ষে | 
দে চান্ত পিণাবধবেণ কণ্ঠাদজাতরোমৌ স্থমনোহরৌ চ ॥২৬| 
বিলগ্রমধ্য্চ স নাভিদেশে কটিশ্চ তম্তাতিকুশ প্রমাণা | 
তথাস্ত চীবান্তবতঃ প্রভাতি হিরগ্মঘী মেখলা মে যথেয়ম্ 1২৭॥ 
তন্যচ্চ তস্তাভুতদর্শনীষং বিকৃজিতং পাদয়োঃ সম্প্রভাতি। 
পাণ্যোম্চ তথ স্বনবন্নিবদ। কলাপকাবক্ষমালা যথেয়ম্ ॥২ ॥ 
বিচেষ্টমানস্য চ তশ্য তানি কৃজন্তি হংসাঃ সরসীব মভাঃ। 
চীবাণি তত্তাভূতদর্শনানি নেমানি তদ্ন্মম রূপবস্তি 1২৯॥ 

আলোলেতি। আলোলমান! দোছুল্যমানী। হারলতেষম্। পিণে যাংসম্তেতি ভাব; । 
স্তনযোরুক্তিরিষম্। অধরেণ অধন্তাৎ। রোমশবস্ত নকারলোপ আর 1২৬] 

বিলগ্রেতি। বিলগ্নঃ পিপীলিকা তদন্মধ্যো যন্ত সঃ স ব্রধচাবী। চীবান্তবতঃ কৌপীনা- 
-ভ্যস্তবতঃ1 চিরমেব চীবদর্শনাৎ পূর্ণবসনেহপি চীবজ্ঞানম্1২৭1 

অন্তরদিতি। বিশিষ্টং কৃজিতং শি্ধিতং যন্ত তৎ নৃপপুরদষমিত্যর্থঃ। ম্বনবন্তো! চ তো নিবন্ধ 
চেতি তৌ, কলাপকো ভূষণদ্বযং কহণদধমিতি যাবৎ ।২৮ 

বীতি। বিচেষ্টমানন্ড নৃত্যাদিনা ক্রীডতঃ, তানি করচবণভূষণানি ৪২০1 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

আধাবরূপা আঁলবালসদৃশী কঠাভরণবিশেষঃ। “আধাবশ্চাধিকরণেহপ্যালবালেহদুধারণে” 
ইতি বিশ্বঃ ॥২৬1 বিলগ্ন ইবেতি কৃশত্ং লক্ষ্যতে। অভিকৃতপ্রমাণাতিকুশা 1২৭। কলাপকো 
নয়ন দুইটী অতি কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং জটাগুলি ঘোর কৃষ্ধবর্ণ, নির্দল, সুগন্ধ, 

্বর্ণবজ্জবদ্ধ ও সুদীর্ঘ ॥২৫। 
আবাঁব আঁকাঁশে যেমন বিছ্বাৎ শোভা পায়, তেমন উহার কদেশে একটা বস্তু 

ছুলিতে থাকিয়া শোভা পাইতেছিল ; আব উহাব কষণ্ঠেব নিম্নভাগে বোমশৃহ 
অতিমূুনোহব ছুইটী মাংসপিও বহিয়াছে ॥২৩। 

তীহাৰ নাঁভিদেশটী পিগীলিকাব মধ্যভাগেব স্যায় ক্ষীণ এবং কটিদেশটাও 

অতিকৃশ , আর আমাঁৰ এই মেখলাব ন্যার তীাহাবও কৌগীনের ভিতব হইতে 
বর্ণময়ী মেখল! প্রকাশ পাইতেছিল ॥২৭॥ 

আব তাহাব চবণযুগলে আশ্চর্য্য দৃশ্য ও ববকারী ছুইটা বন্ত শোভা পাইিতেছিল 
এবং আমাৰ ঘেমন এই জপেব মালা, তেমন তীহাঁবও হস্তযুগলে ছুইটী অলক্কাব বদ্ধ 
ছিল'এবং শব্দ কবিতেছিল ॥২৬॥ 

তা'ৰ পৰ সবোববে ধেমন মত্ত হংসগণ বব করে, চলিবাব সময়ে তাহার 

(২৬) আধাররপা--বা ব কা, আধাবভূতঃ--নি। (২৭)-"তন্তাতিকুতপ্রমাণা_বা বকা নি। 
বন-১২২ ৮) 



৯৪৩ মহাভারতে বন 

বক্তঞ্চ তন্তাভুতদর্শনীয়ং প্রব্যাহতং হলাদয়তীব চেতঃ। 
পুংস্কোকিলস্তেব চ তস্ত বাণী তাং শৃর্ঘতো যে ব্যথিতোহস্তরাত্মা ॥৩4| 
ঘথা বনং মাধবমাসমধ্যে দমীরিতং শ্বদনেনাবভাতি | 
তথা স ভাত্যুমপুণ্যগন্ধী নিষেব্যমাণঃ পবনেন তাত। [৩১ 
সুন্্যতাস্চাপি জটা বিভক্তা দৈধীকৃতা ভান্তি ললাটদেশে । 

কণের্ট চ চিত্রৈরিব চক্রবাঁকৈঃ সমারুতৌ তন্ত সুরূপবন্তিঃ ॥৩২॥ 
তথা ফলং বৃর্তমথো| বিচিত্রং সমাহ্রৎ পাণিনা দক্ষিণেন । 

তুমিমাসাগঠ পুনঃ পুনশ্চ সমুৎপত্যভুতরপমুগগৈঃ 1৩৩ 

ৃ ভারতকৌমুদী 
ব্মিতি। প্রব্যান্বতম্ উক্তিঃ। পুস্কৌকিলস্তেবেতি স্ববমাত্রে সাদৃশ্টম্ 1৩০1 

যথেতি। মাধবমাসমধ্যে বৈশাখে মাসি, সমীবিতং সঞ্চীলিতম্, শ্বমনেন বানা ৷ সব্রহ্মচাবী। 

পবননিষেবণেন সৌবভসঞ্চাবাদদিতি ভাবঃ1৩১॥ 
জটাত্বেন বেণীবিবৃণৌতি-_হ্সমিতি। স্থুস্যতাঃ স্থবদ্ধাঃ। কর্ণযোঃ কুগুলানি ব্যতি_ 

কর্ণাবিতি। চি্রৈশক্রবাকৈরিব স্ুরপবস্তিভূণৈসতস্ত কণো“ সমীবৃতৌ 1৩২) 
কন্দুকক্রীডাং বর্ণতি--তথেতি। ফলং ফলীকীবং কন্দুকম্, বৃত্ত গৌলম্ 1৩৩ 

সেই অলঙ্কাবগুলিও তেমনই বব কবিয়াছিল এবং তাহার কৌগীনগুলি অদ্ভুত দৃশ্ঠ; 
কিন্ত আমাব এ কৌগীনগুলি সেবপ সুন্দৰ নহে ॥২৯। 

আর, তাহাব মুখখানি অদ্ভুত দৃশ্ত, বাক্যোচ্চাবণ যেন চিন্তে আহ্লাদ জন্মায় এবং 
কৌকিলেব ন্যায় তীহার বাক্য; তাহা শুনিবাব সময়ে আমার অন্তঃকরণ ব্যথিত 

হইয়াছিল ॥৩০। 
পিতঃ! বৈশাখমাসে বাফুসধ্চালিত বন যেমন (সৌরভ বিস্তার কবিতে থাকিঘা) 

শৌভা পাঁষ, তিনিও তেমন বাধুসেবিত হইয়া উত্তম ও পবিত্র সৌরভ বিস্তাব_কবিতে 
থাকিয়া শোভা পাইয়াছিলেন 1৩১॥ 

তাহাব জটাগুলি পবিপাঁটাৰপে বদ্ধ এবং ললাটদেশে ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল; 
আর বিচিত্র চক্রবাকপক্ষীর স্তায় অতি সুন্দর কতকগুলি বস্তু (কুল) দ্বাৰা তীহাব 
কাণ ছু'খানি আবৃত ছিল ॥৩২॥ 

তাহাব পব তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একটা গোলাকাঁৰ ফলকে (গেঁড়কে) আঘাত 
কবিতে লাগিলেন; তখন সেই ফলটা বাব বাব ভূতলে পড়িয়া আবার অদ্ভুতভাবে 
উপবে উঠিতে লাগিল ॥:৩৷ ২2559885628 রররাা রান্যরারারিরারে বাত, 

... (৩১)"মাধবমাসি মধ্য ”খসনেনৈব ভাতি-বা বকা নি। (৩২)---তৈধীকুভা নাতিসমা 
ললাটে-_বা ব কা, ""স্বিধাকুতাশ্চাপি সমা৷ ললাটে-_পি। 



পর্ববণি চতুর্নবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯৭১ 

তচ্চাভিহহা পবিবর্তৃতেহসৌ৷ বাতেরিতো বৃক্ষ ইবাথ ঘূর্ণন । 
তং প্রে্ষতঃ পুন্রমিবামরাণাং গ্রীতিঃ পবা তাত! বতিশ্চ জাতা ॥৩৪] 
স মে সমাশ্লিষ্য পুনঃ শবীরং জটান্থু গৃহ্যাভ্যবনাম্য বক্ত মৃ। 
বক্তেণ বক্তং প্রণিধায় শব্দং চকার তন্মেজনয়ৎ প্রহ্ষম্ ॥৩৫ 
নচাপি পাগ্যং বনু মন্যতেহসৌ ফলানি চেমানি ময়াহৃতানি | 
এস্ব্রতোহল্মীতি চ মাযবোচ ফলানি চান্যানি স চাদদন্মে ॥৩৬ 

ময়োপধুক্তানি ফলানি যানি নেমানি তুল্যানি বসেন তেষাম্। 

ন চাপি তেথাং ত্বগিবং ঘখৈষাং সারাণি নৈষামিব সম্ভি তেষাম্ ॥৩৭॥ 

তদ্দিতি। তচ্চ ফলঞ্চ, অভিহত্বা আহত্য । অসৌ ব্রদ্দচাবী। রতিরনুবাগঃ 1৩৪1 

স্ ইতি। গৃহ ধৃত্থা। বক্তমভ্যবলাম্যেত্যনেন ত্াশূ্গস্য দীর্ঘশরীবত্ম, তেন চ যৌবনং 
স্থচিতম্। প্রণিধায ধৃতা কিচুহ্যযত্যর্থ:, শব্ং চুম্নকবমূ £৩:৫ 

খবদভুপাগ্াাদিপ্রত্যাখ্যানমাহ -নেতি। আমতানি আহত্য দর্তানি 1৩৬ 

মথেতি। উপযুক্রানি ভক্ষিতাঁনি, ফলানি তদ্বভানি। ইমানি অন্মদাশ্রমজীতাঁনি। তেঘাঁং 

তদদন্তকলানাম্, ত্বগ, বন্ধদং নাত্তি যথা এযামন্মদীশ্রমজাতানাং ফলানামিষং ত্বগস্তি। লারাণি 
অষ্ঠধঃ সন্তি। এতেনেদানীমিব তদানীমপি শর্করাদিমিশরণেনামিক্ষালড্ডুকাদিনির্দাণরীতিরাসী- 

ৃ দিতি গ্রতীষতে ॥৩৭॥ সরা 

ভূষণবিশেষে। স্বার্থে ক: | «কলাপঃ সংহতে বর্থে তুণীরে ভূষণে হরে» ইতি বিশ্বঃ। কম্বণা- 
বিতর্থঃ [২৮--৩২| তথা লং বলসদৃশং কন্দুকম্ 1৩৩] গ্রীতিরাহলাদঃ, বতিরাসক্তিঃ 

সেই ফলটাকে আঘাত কৰিব! কবিয়া সেই ব্রন্মগরী বাধুসধ্শালিত বৃক্ষের শ্তায় 
ঘুবিতে থাকিয়া ফিবিতে থাকিলেন। বাবা! তখন দেবপুত্রের ন্যায় তাহাকে 
দেখিযা আমাব পবম প্রীতি ও পবম অনুবাগ জন্মিল 1৩৪1 

তা*ব পবৰ আবাব তিনি আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন কবিষা, আমার জটা ধরিয়া 
মুখখানিকে নোয়াইয়া. মুখদ্বাবা আমাৰ সুখখানিকে ধরিয়া (চুম্বন করিয়া) একবকম 
শব্দ কবিলেন; তাহ! আমাব অত্যন্ত আনন্দ জন্মাইল ॥৩৫॥ 

আমাৰ প্রদত্ত পাগ্ভ কিংবা! আমার প্রদত্ত এই সকল ফল তিনি গ্রহণ করিলেন 
: নাঃ আমাকে বলিলেন_-"এই প্রকাবই আমাঁদেব ব্রত।” পৰে তিনিও আমাকে 
_অন্ান্ত ফল দিলেন ॥২৬ 

তাহার প্রদত্ব-যে সকল ফল আমি ভোজন করিয়াছি, আমাদেব আশ্রমের এই 
- সকল ফল; রসে সে ফলেব তুল্য নহে? এই ফলগুলির যে রকম বাকল আছে, নে 
“ ফলগুলিৰ দৈ-রকম বাকল নাই এবং ০০ সে 

ফলগুলির দে বকম জীঠি নাই ! ॥৩৭॥ টি 



৯৭২ অহাঁভাবতে বন 

তোয়ানি চৈবাতিরসানি ম্থং প্রাদাণড স বৈ পাতুমুদাবরূপঃ। 
পীত্ৈব যান্যভ্যধিকঃ প্রহ্র্ষো মমাভবভুশ্চলিতেব চাসীৎ ॥৩৮| 
ইমানি চিত্রাণি চ গন্ধবস্তি মাল্যানি তস্যোদ্গ্রথিতানি পট্টেঃ। 
ঘানি প্রকীর্ষ্যেহ গত স্বমেব স আশ্রমং তপসা গ্যোতমানঃ ॥৩৯ 

গতেন তেনান্সি কতো বিচেত! গাত্রঞ্চ মে সম্পরিদহতীব | 

ইচ্ছামি তত্তান্তিকমাণ্ড গন্তং তঞ্চেহু নিত্যং পবিবর্তমানমূ ॥৪০॥ 

গচ্ছামি তন্তান্তিকমেব তাত ! কা! নাম সা ব্রন্দচরধ্যা নু ত্য | 

ইচ্ছাম্যহং চবিতুং তেন সার্দং বথা তপঃ স চরত্যার্্যধর্্া ॥৪১। 

তৌযানীতি। উদদীররূপঃ অতীব্দ্ববঃ। তৌধানি ত্বাসবরপাধীতি প্রতীয়তে 1৩৮ 
ইমানীতি। পষ্টেঃ পট্টন্থলৈঃ | প্রকী্ধ্য বিগিপ্য। স ব্র্ষচারী 1৩৯ 
গতেনেতি। বিচেতা বিকৃতচিন্তঃ। সম্পরিদহতীতি পরশ্মৈপদমার্যম্॥৪০| 
গচ্ছামীতি। আধ্যধর্শা সজ্জননিয়মশালী | অহে1! ধন্যমিদং কবিত্বম্, ধন্যং তদীশ্রমপাম্ 

ধ্যশ্চাঁসো যুবা খন্শূদ্গঃ ১ ঘেন বাঁববনিতাযামেৰ ব্রশ্ষচারিগ্রকার খত্শঙ্গাত্মনি দরশিতঃ ঃ যত্র চ 
তাবতি কালেহপি স্ত্ীদর্শনং নাসীৎ; ণ্ঠ যুঝাপি বাঁববনিতামে ব্রদ্চচাবিণং জানাতি শ্ম 18১1 

সেই পরমস্থুন্দব ব্রহ্মচাবী আমাকে পান করিবার জন্য অতিনুম্বা্র জল 
দিবাছিলেন $ যাহা! পাঁন কবিবার পবেই আমাৰ অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল এবং 
পৃথিবীটাই বেন ঘুবিতেছিল বলিযা বোধ হইতেছিল ॥৩৮| 

পটনৃত্রদ্াবা গ্রথিত সৌবভশালী “এই সকল বিচিত্র মাল! তাহারই; যেগুলি এই- 
খানে ফেলিয়! সেই তপস্তার প্রভাবে উজ্জলকাস্তি ব্রহ্মচারী নিজেরই আশ্রমে চলিয়া 
গিয়াছেন ॥৩৯| 

তিনি চলিয়া গিযা আমাকে বিকৃতচিত্ত কবিয়া গিয়াছেন এবং আমার গাত্র যেন 
দগ্ধ হইতেছে; অতএব আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি সত্বরই তাঁহার নিকট 
যাই, কিংবা তিনি সর্বদাই এখানে থাকেন ॥৪৭ 

বাবা! আমি ভীহাব নিকটেই যাই ; ভাহাব সেই ত্রন্বচর্ধাটাব নাম কি? 
সেই সঙ্জন যেবপ তপস্তা করিতেছেন, তাহার সহিত সেই রূপ তপন্তা করিতে 
আমি ইচ্ছা কবি” 18১1 
ট4:88/4527 ব্র বারের নর রারা রাত 

(৪১) ধোকা পরন্ 'চর্ং তথেচ্ছ৷ ফায়ে অমাততি ছুনোতি চিত যদি তংন গর্ঠো ইতি 
চরণহ্যনাধিকহাবা বধ কা নি। তত্পরুহা “»*ছবাদশাধিকশততগোহধ্যায়ঃবা বব কা গি 

“শ্তয়োদশাধিকশততমোহ্ধ্ারানি। 
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বিভাণ্ডতক উবাচ। 

বক্ষাংসি চৈতানি চরন্তি পুত্র । রূপেণ তেনাছুতদর্শনেন | 
অতুল্যবীর্্যাণ্যতিরূপবস্তি বিভ্বুং সদ! তপদশ্চিন্তবস্তি ৪২ 
স্ুরূপরূপাণি চ তানি তাঁত। প্রলোভযন্তে বিবিধৈরুপাষৈঃ 
স্থাচ্চ লোকাচ্চ নিপাতয়ন্তি তান্যুগ্ররূপাণি মুনীন্ বনেহু ॥৪৩| 
ন তানি দেবেত মুনির্ধতাত্বা সতাং লোকান্ প্রার্থয়ানঃ কথঞি। 

কৃত্বা বিদ্বং তাপসানাং বমন্তে পাপাচাবাস্তাপসস্তান্ ন পশ্যেৎ ॥881 

অসজ্জনেনাচবিতানি পুত্র! পানান্তপেযানি মধুনি তানি। 
মাল্যানি চৈতানি ন বৈ মুনীনাং স্মৃতানি চিত্রোজ্জলগন্ধবস্তি ॥8৫॥ 

লোমশ উবাচ। ণ* 

বক্ষাংসি তাঁনীতি নিবার্ধ্য পুত্রং বিভাগ্ুবস্তাং মৃগয়ান্ঘভূব | 
নাঁসাদযামাঁস যদ ব্র্যহেণ তদা স পর্য্যাবরৃতে শ্রমায় 1৪৬ 

ভাবতকৌমুদী 
রক্ষাংশীতি। তেন তবদদৃষটপ্রকাবেণ। অতিরূপবন্তি পবমস্ন্দবাঁণি 19২] 

স্থরূপেতি। স্থরূপবপাঁণি পরমস্থন্দবাকতীনি, তানি বক্ষাংসি। লোকাঁৎ স্বর্গাৎ 18৩1 
নেতি। তানি রক্ষাংসি, যতাত্ব। স্যতচিত্তঃ ৷ পাঁপাচাঁর। বাক্ষমাঃ 1381 

অসর্দিতি। আঁচরিতানি কৃতাঁনি। যেন হি তানি মধুনি মগ্তানি 131| 

রঃ শা শিশির পারত 

বিভাগ্তক বলিলেন--“পুত্র! উহাবা রাক্ষদ ; উহাবা সেই বপ অদ্ভুত বপ 
ধাবণ কবিয়! বিচবণ কবে এবং পবমস্ুন্দৰ বপ ধাবণ কবিয়া সর্বদা তপন্তার বিশ্ব 

করিবাব চিন্তা কৰে ॥৪২ 

বধ! সেই রাক্ষসেবা পবমন্থুন্দর আকৃতি ধাঁবণ কবিয়া নানাবিধ উপায়ে 
মান্যকে প্রলুব্ধ করে এবং সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরাই তপোঁবনে আসিয়া মুনিগণকে 
সখ ও স্বর্গ হইতে নিপাতিত কবে ॥৪ঠ॥ 

যিনি সাধুদ্িগেব লোক প্রার্থনা কবেন, সেই সংযতচিত্ত মুনি সেই রাক্ষদদের 
সেবা করিবেন না। সেই পাপকাবীবা তপস্থিগণেব বিত্ব কবিয়াই আনন্দ অনুভব 
কবে; সুতরাং তপন্বী লোক তাহাদেৰ প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না ॥881 

পুত্র! অসজ্জনেবাই মগ্ঘপান কবিয়া থাকে ? কিন্তু সে মদ্য সঙ্জনদিগের পান 
করা উচিত নহে। আর বিচিত্র, উঞ্জল ও সৌবভশালী এই মালাগুলি মুনিদের 
ব্যবহাধ্য নহে” ॥৪৫॥ 

ণ অযং পাঁঠো নাস্তি--বা বকা নি 



৯৭ ভারতে “ বন" 

যদা পুনঃ কাশ্যপো বৈ জাম ফলান্াহির্ভ; বিধিনাশ্রমেহসৌ । 
তদা পুনর্লোভয়িতুং জগাম স1 বেশযোধা মুনিমৃষুশূঙ্গম্ ॥৪৭॥ 
দৃক ব তামুত্শূগঃ প্রহৃঃ সন্তান্তরপৌহভ্যপত্দানীমৃ। 
প্রোবাচ চৈনাং ভবতোশ্রমাষ গচ্ছাব যাবন্ন পিতা মমৈতি ॥৪৮| 
ততো রাজন্! কাশ্ঠপস্তৈকপুত্রং প্রবেশ্ট যোগেন বিমুচ্য নাবমৃ। 
প্রলোভযন্ত্যো বিবিখৈরুপায়ৈবাজগ্মুরঙ্গাধিপতেঃ সমীপম্ ॥৪৯| 
'স্থাপ্য তামাশ্রমদর্শনে তু সন্তাবিতাং নাবমথাতিশুভ্রাম্ 

তীরাছুপাদায় তথৈব চক্রে রাজাশ্রমং নাম বনং বিচিত্রমূ ॥৫০॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
বক্ষাংমীতি। তাং বেশ্যাকন্যাম্। শ্রমায় আশ্রমাঘ, আকাবলোপ আর্য: 18৬ 
যদ্দেতি। বেশযোধা বেশ্টা, “বেশো বেশ্যাজন্সমাশ্রযঃ” ইত্যমবঃ ॥৪ ৭ 

দৃষ্টেতি। অভ্যপতৎ তাঁমভিগতবান। ভবতোশ্রমাযেতি সদ্িরাকারলোপন্চার্চ 1৪৮ 
তত ইতি। প্রবেষ্ঠ নৌকাস্থিতাশ্রমে, যৌগেন যোগ্যোপাযেন 1৪71 
সস্থাপ্যেতি। অথ রাজা লোমপীদঃ, সন্ভাবিতাং নাঁবিকৈরদীজলে সংবাহিতাম্ 

ভাব্তভাবদীপঃ পু 
[৩৪-_৩খা ভূশ্চলিতেবেতি মধুপানজা ভ্রান্তিঃ ব্চিতা /৩”--৪৫॥ শ্রমায আশায় 1৪৬ 
অশ্রাবণেন অপাষগ্ডেন বৈদিকেন। দশ্রবণো মাসি পাষণ্ড? ইতি বিশ্বঃ। আশ্র/বণেনেতি 

লোমুশ বলিলেন--“তাহাঁবা রাক্ষদ' এই কথ! বলিযা পুত্র খ্তশৃঙ্গকে . নিবাবণ 
কবিয়া বিভাগুকমুনি সেই বেশ্ঠাটার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন + কিন্তু যখন তিনি 

তিন দিনেও তাহাঁকে পাইলেন না, তখন আশ্রমে ফিবিষা আসিলেন ॥৪৬1 
তা'ৰ পর যখন সেই বিভাগ্তকমুনি বথাবিধানে আশ্রমে ফল আহরণ কবিয়৷ 

আনিবাঁৰ জন্য পুনরায় গমন কবিলেন, তখন নেই বেশ্ঠাটা 'স্যশূঙ্গকে প্রলুদ্ধ 
করিবাঁব জন্য পুনরায় আশ্রমে গমন করিল ॥৪৭1 

তাহাকে দেখিয়াই খন্তশূঙ্গ আনন্দিত ও চকিত হইয়া তখনই তাহার সম্মুখে 
গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন--“ষে পধ্যস্ত আমার পিতা না আইসেন্ট রা 

মধ্যেই আমবা৷ আপনাঁৰ আশ্রমে যাইব” ॥৪৮| 
রাজা! তাহাব পর সেই বেশ্ারা বিভাগুকের একমাত্র পুন্র যি সঙ্গত 

উপায়ে, নৌকায় উঠাইয়া, নৌকা ছাড়িয়া, নানা উপায়ে তাঁহাকে প্রলুদ্ধ করিতে 
থাকিয়া লোমপাদেব নিকটে আগমন কবিল 1৪৯ 

(৪%-বিধিনাশ্ামধেন-_পি, :“বিধিনাশাবধেন--বা ব কা।  ৫+)-"নীবাছপাদায-” 
নাবাশ্রদং নাম -বাবকা। 



পর্ববণি চতুর্নবতিতমোইধ্যায়ঃ ৯৪৫ 

অন্তঃপুরে তং তু নিবেশ্টা বাঁজা বিভাগুকস্থাত্মজমেকপুত্রমূ । 
দদর্শ দেবং সহসা প্ররৃষ্টমাপুরধ্যমাণঞ্চ জগজ্জলেন ॥৫১॥ 
স লোমপাদঃ পরিপুর্ণকামঃ স্থতাং দদাবৃষ্শূঙ্গায় শান্তামৃ। 

ক্রোধপ্রতীকাবকরঞ্ চক্রে গাশ্চৈব মার্গেধু চ কর্ষণানি ॥৫২| 
বিভাগুকস্তাব্রজতঃ স বাজা পশুন্ প্রভৃতান্ পশুপাংশ্চ বীবান্। 
সমাদিশৎ পুত্রগৃদ্ধী মহিবিভাগ্কঃ হি বঃ ॥৫৩॥ 

ভাবতকৌমুদী 
অতিশতত্রাং তাঁং নাবম্, বাজধানীসমীপে সংস্থাপ্য, আশ্রমদর্শনে খন্তশৃঙ্ধীয আশ্রমপ্রদর্শনার্থে, তীরাৎ 
নদীতটাৎ্, উপাদায আবভ্য, তথৈব বিভাওকাশ্রমবদেব আশ্রমং নাম বিচিত্রং বং চক্রে 3 অন্তথা 

বন্শঙ্স্ত বৈমনম্য|শঙ্কেতি ভাঁবঃ ॥৫০| 
অন্তবিতি। দেবমিন্্রম্ প্রবুষটং প্রকর্ষেণ মেঘবাবি ব্ধন্তম্ 1৫১| 
সইতি। বিভাওকম্ত ক্রোধপ্রতীকাঁবকরঞ্চ উপাঁষং চক্রে। কোহাবুপাষ ইত্যাহ--গাশ্চেতি। 

মার্গেবু বিভাওকন্ত/গমনপথেযু, গাশ্চ ববক্ষ, কর্ষণানি চ কুষকৈঃ কারযামাস ; তদীষত্জ্াপনেন 
তথক্রোধনিবাবণার্থমিত্যাশযঃ 7৫২। 

ভাব্তভাবদীপঃ 

প্র্েষে তু ট্টান্র্থ, তত্রাশা বযেত্যাদিশব্বপ্রযোগাৎ্, বেশযোষা বেহ্তা )৪৭--৪৯1 আশ্রমো 
যত্রস্থৈদ তে তাবতি দেশে আশ্রগদর্শনে ॥৫০--৬৬ নি 

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ধধান নৈলকণ্তীযে ভাবতভাবদীপে চতুর্নবতিতমোহধ্যাযঃ 1৯৪1 

তৎপবে লোমপাদরাজা নাঁবিকসণলিত সেই অতিশুভ্র নৌকাখানাকে রাজধানীব 
নিকটে সংস্থাপিত করিযা, খস্তশৃঙ্ঘকে দেখাইবাব নিমিত্ত বিভাগ্ডকেৰ আশ্রমেরই 
তুল্য নদীতীব হইতে আবন্ত কবিয়া আশ্রমনামক একটা বিচিত্র ইডি 
করিলেন ॥৫০। 

তাহাব পব বাজ বিভাগ্ডকেব একমাত্রপুত্র খস্শূ্দকে অন্তঃপুবে প্রবেশ 

করাইয়া তৎক্ষণীতই দেখিলেন যে, দেবরাজ পচুরপবিমাণে জল বরণ কবিতেছেন 
এবং জগৎটাই জলে পরিপূর্ণ হইতেছে ॥৫১| 

তাহাতে লোমপাঁদবাজাবৰ অভিলাষ পবিপূর্ণ হইল £ তাই তিনি খদ্যশূঙ্গকে 
শান্তানা়ী কন্ঠা দান কবিলেন এবং বিভাগ্কমুনিব ক্রোধেব প্রতীকাবের জন্য তাহাঁব 

আসিবাব পথে বহুতব গক বাখিয়া দিলেন এবং কৃষকগণদ্বাবা ভূমিকর্ষণ করাইতে 
লাগিলেন ॥৫২॥ 

আর তিনি, বিভাগ্কমুনিৰ আপিবাব পথে প্রচুব- পরিমাঁণে অন্যান্য পশ্ড 
বাখিতে এবং বীব পশুপালনগণকে থাকিতে আদেশ কবিলেন (এবং তাহাদ্রিগকে 



৯৭৬ মহাভাবতে ব্ন- 

স ব্তব্যঃ গ্রাঞ্জলিভি্ভবন্তিঃ পুত্রস্ত তে পশবঃ কর্ষণঞ্চ । 
কিং তে প্রিষং বৈ ক্রিষতাং মহর্ধে । দাসাঃ স্ম সর্বেব তব বাচি বদ্ধাঃ ॥৫৪| 

বুগ্ধকম্ 
অথোপায়াৎ স মুনিশ্চগুকোপঃ স্বমাশ্রমং মুলফলং গৃহীত্ব। 

অন্বেষমাণশ্চ ন তত্র পুত্রং দর্শ চুক্রোধ ততো ভূশং সঃ ॥৫৫1 

ততঃ স কোপেন বিদীর্ধ্যমাণ আশঙ্কমানো নৃপতেবিধানম্। 
জগাম চম্পাং প্রতি ধক্ষ্যমাণন্তমগগরাজং সপুবং সবাস্ীম্ ॥৫৬| 
স বৈ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতঃ কাশ্যপস্তান্ ঘোষান্ সমাসাদিতবান্ সমৃদ্ধান্। 
গোঁপৈশ্চ তৈধিধিব পুজ্যমানো বাজেব তাং বাত্রিমুবান তত্র ॥৫৭| 

ভাবতকৌমুদী 
বিভেতি। আব্রজতো বাজধান্যা মাগচ্ছতঃ পথি। সমাদিশৎ স্থাপষিতুং স্থাতুঞ্চেতি শেষঃ। 

ুত্রগৃদধী পুত্গ্রহণাঁকাজ্জী | বোযুক্মান্। ক্রিঘতামস্মাভিঃ ॥৫৩--৫৪| 
অথেতি। উপায়াদীগচ্ছৎ, চণ্ডকোপো মহাঁকোপনঃ। পুত্মস্শূর্ঘম্ 1৫৫। 
তত ইতি। নৃপতের্োমপাদস্ত, বিধানং কার্যমাশক্ষমাঁনঃ তশ্যৈব বাজ্যে বর্ধাভীবেন 

তথপ্রতীকাঁবাৈৰ হবণসম্তবাদিতি ভাবঃ। চস্পাঁং নাম লোমপাদবাঁজধানীম্ 1৬ 
মন ইতি। ঘোষান্ আভীবপন্নীঃ, সমাসাদিতবান্ গচ্ছন্ প্রীপ্তবান্ 1৫" 

বলিয়া দিলেন ষে,) পুন্রপ্রিয় মহষি বিভাগ্তক যখন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা কবিবেন, 
তখন তোমরা কৃতাঞ্জলি হইযা! তাঁহাকে বলিবে-_“মহধি ! এই সকল পণু আপনার 
পুত্রের এবং এই ভূমিকর্ষণও আপনার পুত্রেব জন্তই হইতেছে; আমরা আপনা কি 
প্রিয় কার্ধ্য কবিব, আমবা সকলেই আপনার দাস এবং আঁপনাব আদেশের 
অধীন” ॥৫৩-_€৪॥ 

এ দিকে মহাক্রোধী বিভাগডকমুনি ফলমূল লইয়া! নিজেব আশ্রমে আদিলেন 
এবং অন্বেষণ কবিয়াও পুত্র খস্তশূৃঙ্গকে দেখিতে পাইলেন না; তাহীব পব তিনি 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৫৫॥ 

তাহার পব তিনি ক্রোধে বিদীর্ণ হইতে থাকিয়া, উহা! লোমপাদবাজাবই কার্ধ 
এইবপ ধাবণা কবিয়া, বাজধানী ও বাজ্যেব সহিত সেই অঙ্গবাজকে দ্ধ কবিবেদ 

ভাবিযা, চম্পীনগবীব দিকেই গমন কবিতে লাগিলেন ॥৫৬। 

ক্রমে সেই বিভাগুকমুনি পরিশ্রাস্ত ও ক্ষুধার্ত হইযা, সমৃদ্ধিসম্পন্ন সেই 
গোপপন্লীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ; তখন মেই গৌঁপাঁলেবা যথাবিধানে তাহা 
সেবা কবিতে লাগিলেন, তিনি রাজাঁব স্যায সেইখানেই সেই বাত্রি বাত্রি বাস 
করিলেন 1৫৭| 



পর্ব চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ। ৯৭৭ 

অবাপ্য সশকাবমতীব তেভ্যঃ প্রোবাচ কম্ত প্রথিত"ঃ স্থ গোপাঃ। | 
উচুস্ততস্তেহভ্যুপগম্য সর্বেধ ধনং তবেদং বিহিতং লুতম্ত ॥৫৮| 
এবং স দেশেবভিপুজ্যমানস্তাংশ্চৈব শৃহন্ ষধুবান্ প্রলাপান্। 
পরশান্তভূয়িষ্ঠবজাঃ প্রহু্টঃ সমাসপাদাঙ্গপত্িং পুবস্থম্ ॥৫৯॥ 
স পুঁজিততন্ডেন নবর্ষভেণ দদর্শ পুত্রং দিবি দেবং যখেন্দ্রমূ। 
শান্তাং সধাঞ্চের দদর্শ তত্র সৌদামিনীযুচ্চবন্তীং ঘখৈব ॥৬০॥ 
গ্রামাংশ্চ ঘোষাংশ্চ স্ৃতস্ত দৃষট। শান্তাঞ্চ শান্তোইস্ত পরঃ সকোপঃ। 
চকাব তস্তৈব শরং প্রসাদং বিভাগ্তকো ভূমিপতের্নবেন্দ্র! 0৬১৪ 
স তত্র নিক্ষিপ্য সৃতং মহষিরুবাচ দৃর্ধ্যাগ্রিসমপ্রভাবঃ | 
জাতে তু পুত্রে বনমেবাব্রজেথা বাজ্ঞঃ প্রিয়াণ্যন্ত সর্ধবাণি কৃত্বা ॥৬২॥ 

ভাব্তকৌমুদী 
অবাপ্যেতি। প্রথিতা অধীনত্বেন প্রসিদ্ধ স্থ যৃযম্। বিহিতং রাজা! 1৫৮| 
এবমিতি। মধুবান্ পুত্রসবািত্বঙ্ঞাপনেন মনোহ্বান্, প্রলাপান্ বাঁচঃ। গ্রশাস্তং নিবৃত্ত ভূষিষটং 

ব্ছলমেৰ বজো! বজোগণসম্পাদিতঃ ক্রোধো যত্ত সঃ 1৫৯1 

মইতি। নবর্ষভেগ লোমপাঁদেন। সুহাং পুত্রববমূ। উচ্চবস্তীং গগনে ॥৬৭॥ 
গ্রামানিতি। শাস্তাং তদাখ্যাং পুত্রবধূম্ শান্তে। নিবৃত্ত পবঃ অবশিষ্টঃ (৬১। 
সইতি। নিক্গিপ্য নিক্ষেপকপেণ সংস্থাপা। আব্রজেখা আগচ্ছে: 1৬২ 

নেই গোপাঁলগণেব নিকট অত্যন্ত সদ্যবহাব পাইয়া! বিভাণ্তক বলিলেন-_ 
“গোপালগণ ! তোমবা কাহাব প্রজা ?”। তাহার পব তাহাবা সকলে নিকটে 
বাইয়া বূলিল-_“মহধি ! আপনাৰ পুত্রেব জন্যই রাজা এই সকল ধন নির্দিষ্ট 

কবিরা দ্িযাছেন” ॥৫৮॥ 

এইভাবে সেই দেশে সম্মানিত হইতে থাকায় এবং সেইবপ মধুব বাক্য 
শুনিতে থাকায বিভীওকমুনির ক্রোধ অধিক পবিমাণেই নিবৃত্তি পাইল এবং তিনি 
হষ্টচিন্ত হইয়াই রাজধানীস্থিত লোমপাদেব নিকট উপস্থিত হইলেন 1৫৯ 

তখন লোমপাদবাজা পৃঁজা কৰিলে বিভাগুকমুনি স্বর্গে দেববাঁজেব ন্যাঘ সেখানে 
পুত্র খন্তশূঙ্গকে দেখিতে পাইলেন এবং আকাশে বিচরণশীলা সৌদামিনীব ন্যায় 
পুত্রবধূ শান্তাকেও সেখানে দেখিতে পাইলেন ॥৬০॥ 

যুধিষ্টিব! গ্রাম, গোঁপপন্গী ও শাস্তা-_পুত্র খত্তশৃঙ্গের হইথাছে দেখিয়া 

বিভাগ্তকমুনির অবশিষ্ট ক্রোধটুকুও নিবৃত্তি পাইল, তখন বিভাগুকসুনি নেই 

লোম্পাদবাজাৰ উপবে অত্যন্ত অনুগ্রহ কবিলেন ॥৬১॥ 

সুর্য ও অগ্নিব তুল্য প্রভাবশালী মহধি বিভাগ্ডক পুত্র খত্তশৃঙ্ঘকে বাজাব 
বন-১২৩ (৮) 



৯৭৮ মহাভাবতে 

স তদচঃ কৃতবানুধ্শূঙ্গো যযৌ চ ঘন্রাস্ত পিতা বভৃব। 

শান্তা চৈনং পর্য্যচবন্নবেন্্র । খে বোহিণী নোমমিবানুকূলা ॥৬৩| 
অরুন্ধতী বা সুভগ! বশিষ্ঠং লোপামুদ্রা বাপি যথা হথস্তযমূ। 

নলস্ত বা দমর়ন্তী থাভূদ্যথা শচী বন্রধবস্ত চৈব 1৬৪। 

নাঁবাষণী চেন্দ্রসেনা যখৈব বশ্ঠা নিত্যং মুদ্গলস্তাজমীঢ় ! | 
তথা শাস্তাপ্যুুশৃ্গং বনস্থং শ্রীত্যা যুক্তা পর্য্যচবন্নবেন্্র। ॥৬৫॥ (বিশেষকম্) 

তস্তাশ্রমঃ পুণ্য এযৌহ্বভাতি মহাহ্দং শোভয়ন্ পুণ্যকীর্ডেঃ। 
অব্র ন্নাতঃ কৃতকৃত্যো বিগুদ্বতীর্ান্বন্যান্যনুস্তযাহি বাজন্ ! ॥১৬| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতদাহত্যাং সংহিতাযাং বৈযাঁসিক্যাং বনপর্ধ্বণি 
তীর্ঘবাত্রাযা মৃত্শৃক্ষোপাখ্যানে চতুর্নবতিতমৌহ্ধ্যা়ঃ ॥০1 % 

ভাবতকৌমুদী 
সইতি। বভূবেতান্তেঃ প্রযোগঃ। খে আঁকাশে। বাশব ইবার্থে, “ৰা স্তাদিকক্োপমযো" 

রেবার্থে চ সমুচ্চযে” ইতি বিশ্ব: । মুব্গলস্ত। খষেঃ | হে আজমীঢ। অজমীটবংশোৎপন্ন।। 
তথা বসা! নতীত্যর্থঃ ॥৬৩--৬৫| 

তশ্তেতি। পুথাঃ পবিভ্রঃ। মহাহ্দং সমুখবন্তিনম্। বিশুদ্ধো নিষ্পাপ ॥৬৬| 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যাধ-ভাবতাচার্ধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ শ্রীহবিদীসসিদধাস্তবাগীশভট্রচার্যবিবচিতাষাং 
মহাতাবতটাকায়াং ভাবতকৌমুদ্ীসমাখ্যাযাং বনপর্বদণি তীর্ঘযাত্রাযাং চতুর্নবতিতমোহধ্যাযঃ ॥1 

নিকটেই গচ্ছিতভাবে বাখিযা বলিলেন-“খব্বশূঙ্গ ! তোমাৰ পুগ্র জন্মিলে পব 
তুমি এই বাজাব সমস্ত প্রিঘ কাঁ্ধ্য কবিষা আবাব বনেই আসিও” |৬২। 

খথ্যশৃঙ্নও সে বাঁক্য বক্ষা কবিযাছিলেন + অর্থাৎ যেখানে উ'হাঁৰ পিতা! ছিলেন, 

উনিও সেইখানেই গিয়াছিলেন। বাজা! ওদিকে আকাশে বোহিণী যেমন 

চক্রে ভাগ্যবতী অকন্ধতী যেমন বশিষ্ঠেব এবং লোপামুদ্রা যেমন অগন্ত্ে 

পক্চর্ধ্যা কবেন, তেমন শান্তাও অনুকূল থাকিয়া খত্তশৃঙ্গেব পবিচর্য্যা কবিতে 
লাগিলেন এবং আজমীটবাজী! দময়ন্তী যেমন নলেব, শচী যেমন ইন্দ্রের এবং 
নারাবণী ইন্দ্রসেনা যেমন মু্গলখধিব বশবপ্তিনী ছিলেন, শান্তাও তেমনই 
খত্তশৃঙ্গেব বণবপ্তিনী থাকিয়া এবং গ্রীতিযুক্ত হইয। বনবাদী সেই খ্াশৃঙ্গেব 
পবিচধ্য। কবিতেন ॥৬৩--৬৫।॥ 

বাঁজা! সেই পুণ্যকীন্তি খন্যণৃক্ষেব এই পবিত্র আশ্রম সম্মুখবর্তা মহাত্দেব 
শোভী জন্মাইতে থাঁকিযা শোভা পাইতেছে, তুমি এইখানে গান কবিয়! ক্ৃতকার্ধ 
ও নিষ্পাপ হইযা৷ অন্ান্ তীর্ঘে গমন কব” ॥৬৬॥ 

(৬৩). পুধাকীত্তিঃ-_বা বকা! সং £*শব্রযোদশাধিকশততমঃ***-াবা বকা। 

« “চতুদ্শীধিকশততম:-""--পি, “**পরদশাধিকশততমঃ-_নি। 



সন 2 ৯১ 

পঞ্চনবতিতষৌহধ্যায়ঃ | 
৩. 3৪ চি 

বৈশম্পাষন উবাচ | 
ততঃ প্রযাতঃ কৌশিক্যাঃ পাগ্ডবো জনমেজয় | | 
আনুপুরেব্যণ সর্ববাণি জগামাযতনান্যথ ॥১] 
স সাগবং সমাসাদ্য গঙ্গাযাঃ সঙ্গমে নৃপ || 
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাগ্নবমূ ॥২॥ 
ততঃ সমুদ্রতীবেণ জগাম বন্থধাধিপঃ | 
ভরাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিপান্ প্রতি ভাবত ! ॥৩৬] 

লোমশ উবাচ। 
এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেষ । যত্র বৈতবণী নদী । 
যত্রাষজত ধন্মোহপি দেবাম্ শরণমেত্য বৈ ॥8| 
থাষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্জিযং গিবিশোভিতমূ 
উত্তবং তীবমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্ ॥৫1 

ভাব্তকৌমুদী টি 
তত ইতি। কৌশিক্যা নগ্যাঃ নকাশাত, প্রধাতঃ প্রস্থিত:। আন্পুরের্যণ ক্রমেণ 1১ 
মইতি। অযুধিষিবঃ| সমাপ্নবং স্ানম্॥২। 

তত ইতি। . কলিঙ্গান্ কলিঙ্গদেশম্, “বহত্ববদস্বাদেঃ” ইত্যাদিনা বহুবচনম্ ॥৩। 
এত ইতি। শরণমেত্য আশ্রিতেত্যর্যঃ। এতেন বৈতবপ্যা মহাপুণ্যত সুচিতমূ 1৪ 
খবিভিবিতি। যজিত্ং হজ্ঞ্থমূ। উত্তরং তীবং বৈতবণ্যা এব ॥৫| 

বৈশম্পাষন বলিলেন-_জনমেজয় | তাহাব পৰ ষুধ্িষ্টিব সেই কৌশিকী নদী 
হইতে প্রস্থান কবিয! ক্রমশঃ সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে গমন কবিবাঁছিলেন ॥১। 

বাজা! তিনি সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইযা পাচ শত নদীব মধ্যবর্তী গঙ্গাসঙ্গমে 
সান কবিলেন ॥২॥ 

_.. ভব্তনন্বন! তদনন্তব বীৰ যুধিষ্টিব ভ্রাতীগণেব সহিত মিলিত হইয়! 
কলিঙ্গদেশেব দিকে গমন কবিলেন ॥৩| 

লোমশ বলিলেন-_“কুস্তীনন্দন ! এই কলিঙ্গদেশ, যে দেশে বৈতবণী নদী 
বহিয়াছে এবং যে বৈতবণী নদীব তীরে স্বয়ং ধর্ম্মও দেবগণকে লইয়া যজ্ঞ 
কবিষাছিলেন ॥8॥ 



৯৮০ মৃহাভাবতে ব্ন- 

সমানং দেব্যানেন পথ স্বর্গমুপেষুষঃ | 

অত্র বৈ খষয়োহন্যে চ পুবা ক্রহুভিবীজিবে ॥৬॥ 
অত্রৈব রুদ্রো বাঁজেন্দ্র। পশুমাদত্তবান্ মথে। 
পশুমাদায় রাজেন্দ্র! ভাগোহযমিতি চাত্রবীৎ ॥৭| 
হতে পশৌ তদ দেবাস্তমুচুর্ভবতর্ষত ! | 
মা পবন্বমভিদ্োগ্ধা মা ধন্মীন্ সকলান্ বশীঃ ॥৮| 

ততঃ কল্যাণরূপাভির্বাগ ভিস্তে রুদ্রমস্তবন্। 

ই্ট্যা চৈনং তর্পয়িত্বা মানযাঞ্চক্রিরে তদা ॥৯॥ 
ততঃ স পশুমুৎ্জ্য দেবষানেন জগ্মিবান্। 

তত্রানুবংশে! রুদ্রেন্ত তং নিবোধ রি । |১০। 

টিটি 
সমানমিতি। শ্বগ্ুপেযুধো ফিযাঁসোবিত্যর্থঃ জনস্ত, দেবযাঁনেন পথা সমানমিদং স্থানম্ 1৬ 
অত্রেতি। মখে যাজিকৈরন্ুঠীয়মানে হজ্জে । অযং ভাগ মমেতি শেষঃ ॥৭ 
হত ইতি। মা অভিপ্রোঞ্ধা গ্রহণেন ন নাশয, সকলান্ যজ্ঞন্ত ধর্মাংশ্চ ম! বশীর্ন কাময। 

বশীবিতি “বশ কান্ত” ইত্ন্তাগ্তন্তাঃ সৌ রূপম্, মাযোগাচ্চীভাগমাভীবঃ 1৮ 
তত ইতি। কল্যাণরপাভিরধুবাতিবিত্যর্ঘঃ। তে দেবাঃ। ইষ্ট্যা যজনেন শা 

ভারতভাবদীপঃ 
তত ইতি ।১--৪॥ উত্তবং তীবং বৈতবণ্যাঃ ॥৫--৭॥ মা পবন্বমভিদ্োঞ্ধা পবভাগন্ত 

নাশং ম1 কুব্বত্যর্থ:। ধর্মান্ মা বশীঃ ধর্শসাধনান্ যজ্ঞভাগান্ সর্বান্ কামযেথাঃ। “বশ 

পর্ববতপবিশোভিত, সব্ধদা ব্রাহ্মণগ্ণসেবিত, খধিগণসমন্বিত এবং যঞ্জেব 

উপযুক্ত এই বৈতবণী নদীব উত্তব তীব ॥৫॥ 
এই স্থানটা স্বর্গীভিলাবী ল্লৌকেব পক্ষে দেবযানপথেব তুল্য এবং এই স্থানেই 

পূর্্বকালে খবিবা ও অন্তান্ত ধাম্মিক লোকেব৷ বহুতব যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৬ 
বাজশ্রেষ্ঠ ! এই স্থানেই কন্র একটী যজ্ঞে তাহার পশড গ্রহণ কবিয়াছিলেন 

এবং তিনি সেই পশু গ্রহণ কবিয়া বলিয়াছিলেন যে, “ইহা! আমাব অংশ' ॥৭ 

ভতবতশ্রেষ্ঠ। কত্র পণু হবণ কবিলে, তখন দেবতাঁবা তাঁহাকে বলিলেন 
“আপনি পবকীধ বন্ত্ব গ্রহণ কবিষ! নষ্ট কবিবেন না এবং যজ্ঞেব সমস্ত ধর্ম লাভ 

করিবাবও ইচ্ছা! কবিবেন না” |৮॥ 
তাহাব পৰ তখনই দেবতাবা মধুর বাক্যে কত সব কবিলেন এবং পু 

দ্বাবা সন্তষ্ট কবিযা ভাহাঁকে সম্মানিত কবিলেন ।৯| 



পর্ববণি পঞ্চনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯৮১ 

অযাতযামং সর্বেবভ্যো ভাগেভ্যে ভাগমুভমম্। 

দেবা; সন্বন্পয়ামান্ভযাদৃরুদ্রস্ত শাখতম্ ॥১১॥ 

ইমাং গাথাযন্র গয়ননপম্পৃশতি যো নরঃ | 
দ্রেবযানোহস্য পন্থাশ্চ চক্ষুষাহভি প্রকাশতে ॥১২। 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
ততো বৈতরণীং সর্ব্বে পাণুবা ভ্রৌপদী তথা । 
অবতীর্য্য মহাভাগাস্তর্পরাঞ্চক্রিবে পিতুন্ ॥১৩॥ 

যুধিঠিব উবাচ । 
উপস্পুশ্ঠেহ বিধিবদস্তাং নগ্াং তপোবলাৎ। 
মানুষাদশ্মি বিষযাদপেতঃ পশ্য লোমশ ! ॥১৪॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
তত ইতি। অত্রান্রশৰো ভাগার্থে বংশশব্শ্চ পবম্পবাকার্থে। ততশ্চ অন্থবংণে! ভাঁগপবন্পরা 

তদ্বোধকঃ শ্লোকঃ কশ্চিদস্তী তার্থঃ ॥১০। 

অযাতেতি। দেবা রুন্রস্ত ভযাৎ্, ন যাতোহতীতঃ যামঃ প্রহবো নত তং সগ্চোনিম্মিতমিত্যর্থ 
সর্ধেভ্যো ভাঁগেভ্য উত্তমং ভাঁগম্, শাশ্বতং চিরকাঁলীনম্ কল্পযামাস্থত, কন্রা দেষত্বেনেতি শেষঃ3 

অন্তথ| বলাদেবাসৌ গৃহীযাঁদিত্যাশযঃ 0১১1 
ইমাঁমিতি। গাথাং শ্োকম্। উপস্পৃশতি তি । চক্ষু তদ্দিযষতষৈব ।১২| 
তত ইতি। ত্রৌপদী পিত্ন্ তর্পযাঞ্চকাৰ আনদানাদিনা তোষযামাসেত্যর্থো বাঁচ্যঃ 

“তং প্রত্যহং কার্যং ভর্তূভ্তিলকুশোদকৈঃ | তৎপিতুস্তৎপিতুশ্গপি নামগোত্রাদিপূরর্ককম্।” 

ইতি শুদ্ধিতত্বধৃতস্মত্য! সধবাধাস্তর্পণানধিকারগ্ভোতনাঁৎ 1১৩1 

তৎপবে ক্র সেই পশু পবিত্যাগ কবিরা দেবযানে আবৌহণপূর্ববক চলিয়া 

গেলেন। যুধিঠিব ! বজ্ঞে কত্রেব ভাগ-পবম্পবাবোধক একটি শ্লোক আছে, তাহ। 
তুমি শ্রবণ কর ॥১০॥ 

“দেবতারা রুদ্রেব ভয়ে সগ্ভোনিম্মিত এবং মস্ত ভাগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটি 
ভাগ চিরকাল তাহাকে দিবেন বলিয়। সম্ল্প কবিয়াছিলেন ॥১১॥ 

যে লোক এই গাথা গান করিতে থাকিয়া উক্ত শ্লোকটা পড়িতে থাকিয়া) এই 
নদীতে স্নান করে, দেবযানপথ তাহাব দৃষ্টিগোচব হয়” ১২ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--তাহার পব মহাত্মা পাঁগুবেবা সকলে বৈতবদী নদীতে 
' মামিয়া পিতৃতর্পণ কবিলেন এবং দ্রৌপদীও নামিয়৷ স্লান-দানাদি কবিবা 
পিতৃলোককে সন্তুষ্ট কবিলেন ॥১৩| 

যুধিষ্টিব বলিলেন_-“মহধি লোমশ ! আপনি দেখুন--আঁমি বথাবিধানে এই 
বৈতরণী নদীতে স্নান কবিয়া তপৌবলে মনুয্যভাঁব হইতে উত্তীর্ণ হইর়াছি 1১৪॥ 



৯৮২ মহাভাবতে বন 

সর্ববাল্লে কান্ গ্রপশ্যামি প্রসাদাতব সুব্রত 11 
বৈখানসানাং জপতামেষ শব্দো মহাতানাম্ ॥১৫॥ 

লোমশ উবাচ। 

ত্রিশতং বৈ সহজ্রাণি ঘোজনানাং যুধিষ্ঠির ! | 
যত্র ধ্বনিং শৃণো্বেনং তুক্লীমাস্য্ব বিশাংপতে ! ॥১৬| 
এত স্বযন্তুবো বাঁজন্! বনং দিব্যং প্রকাশতে। 
যত্রাধজত বাজেন্দ্র ৷ বিশ্বকর্মা প্রতাপবান্ ॥১৭॥ 

বন্মিন্ বজ্ে হি ভূর্দভা কশ্যপাব মহীতবনে। 
সপর্বতবনোদেশা দক্গিণার্থে স্বযন্তুবা ॥১৮॥ 
অবাসীদচ্চ কৌন্তের। দত্তমাত্রা মহী তদ]। 
উবাচ চাপি কুপিতা লোকেশ্ববমিদং গ্রভূম ॥১ন| 

ভাবতকৌমুদী মে 
উপেতি। উপন্পৃশ্য কতা, বিধিবৎ উত্তগাথাং গানিত্য্থঃ | বিষযান্তাবাৎ ॥১৪। 
সর্বানিতি। হে সুব্রত তব প্রসাদাৎ উল্তগাথাগানেন স[নোপদেশরপানুগ্রহা সর্ধান্ 

লৌকান্ ভূবনানি প্রপশ্তামি; তথা মহাত্মনাং অপতাম্ অক্ষুটং মন্ত্রুষ্চারয়তাম্। বৈখীনসানাং 

বানগরস্থানামূ, এষ শব্ধ শ্রযতে। “বানপ্রস্থো বৈখানসোহগ্রহঠ' ইতি ত্রিকাগুশেষঃ ॥১৫| 
ভ্রীতি। ভ্রিশভং ত্রিশতগুণীকুতানি সহত্রাণি ত্রীণি লক্ষাীতার্থঃ। ঘত্র উৎপগ্যমানমিতি 

খেবঃ। তুফ্ণীং নীরবঃ সন্, আঁস্ম্ তি, তজ্ছব্ণীয়েতি ভাঁঞঃ ॥ ৬ 
এতদ্বিতি। প্রকাশতে তব দৃষ্টিপথ ইতি শেবঃ। বিশ্বং কর্ণ ঘস্ত স ব্রন্থ! 1১৭ 
যন্টিন্লিতি। পর্ববতৈর্বনৈঃ উদ্দেশৈল্তদ্িতবৈঃ স্থানৈশ্চ সহেতি দা 1১৮ 

ভারতভাবদীপঃ 
কান্তৌ” অস্ত লুডি রূপম্॥৮--১॥ অযাঁতঘামং ভাৎকাঁলিকম্1১১--১৬া “ভূমির্ঘ জগা- 

বিত্যুদাহরত্তি ন যা মর্ভাঃ কশ্চন দ্াতুমর্থতি বিশ্ববর্মন্ ভৌবন মাং দিদাসিথ নিমজ্যযেইহং 

মহধি ! আঁপনাঁৰ অনুগ্রহে আমি সমস্ত জগৎ দেখিতেছি এবং জপপ্রবৃত্ত 

মহাত্মা বানপ্রস্থগণের এই শব্দ শুনিতেছি 1” ॥১৫॥ 
লোমশ বলিলেন-_“নবনাঁথ ! যুধিটিব 1 তুমি যে স্থানের এই শব্দ শুনিতে, 

উহা এ স্থান হইতে তিন লক্ষ যৌজন দুবে জবস্থিত। (এ শব্দ শুনিবাৰ জন্ত 
তুমি একটু কাল) নীবব হইযা! থাক ॥১৬ 

বাজা! তোঁমাব দৃষ্টিপথে এই ব্রহ্গাব দিব্য কানন প্রকাশ পাইতেছে? 
বাজশ্রেন্ঠ! বেখানে প্রতাপশালী বিশবতষ্টা ব্রন্ধা যজ্ঞ করিয়াছিলেন 1১৭া৷ 

যে য্জে ব্রন্গা মহাত্বা কম্ঠপকে পর্বত, বন ও প্রান্তবাদির সহিত সমগ্র পৃথিবী 
দক্ষিণাবপে দাঁন করিয়াছিলেন ॥১৮॥ 
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ন মাং মর্ভ্যায় ভগবন্! কন্মৈচিদ্দাতৃমর্সি | 
প্রদান মোঘমেতত্তে বান্তাম্যেষা বনাতলম্ ॥২০॥ 
বিষীদন্তীং তু তাং দৃষট। কশ্যাপো ভশবানুষিঃ | 
প্রসাদযান্বভৃবাথ ততো ভূমিং বিশাংপতে । ॥২১। 
ততঃ প্রসনা পৃথিবী তপনা তন্ত পাগ্ডব । | 
পুনকন্মজ্য সলিলাদেদীরূপা স্থিতা বতৌ ॥২২॥ 
সৈষা প্রকাশতে বাজন্। বেদী সংস্থানলক্ষণা । 
আকুত্াত্রে মহাবাজ 1 বীর্ধ্বান্ বৈ ভবিধ্যসি ॥২৩॥ 

সৈষা সাগবমাসাগ্য বাজন্! বেদী সমাশ্রিতা। 
এতামাকন্ ভদ্রং তে ত্বমেকম্তব সাগবম্ ॥২৪॥ 

ভাবতকোৌমুদী 
অবেতি। অবাঁসীদদিষগ্ঁতবৎ। লোকেশ্ববং ব্রঙ্গাণম্ [১৯ 
নেতি। যৌধং ব্যর্থম। তথাহে কাঁবণমাহ- যাস্তামীতি 1২০ 

বিষীদদন্তীমিতি। ভূমিং ত্বাং পৃথিবীম্, প্রসাদবান্থভৃব, তপসেতি শেষঃ ২১1 
তত ইতি। উন্মজ্য উত্থায, বেদীরূপা পবিষ্কৃতযুত্তিকাূুপৰপা ॥২২] 

মেতি। সংস্থানং মৃত্তিকামাত্রবপেণ স্থিতিবেব লক্গণং স্ববপং যন্তাঃ সা |২৩] 

সেতি। হে বাজন্। সা পৃথিবী, সাগরমীসাগ্য এষা বেদী সতী, এতৎ, স্থানং অমাথিতা। 

এতামাক্ স্থিতন্ত তে ভগ্রং ভবেৎ ১ অতন্থমেক এব সাগবং তব প্রবিশ 1২৪1 

কুস্তীনন্দন! দাঁন কবিবামাত্র পৃথিবী বিষ হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই 

প্রভু ব্রন্মাকে এই কথা৷ বলিলেন_-1১৯॥ 
“ভগবন্! আঁপনি আমাকে কোন মানুষেব হস্তে দাঁন কবিতে পারেন না। 

(সে যাহা হউক, আঁপনাব এই দান ব্যর্থ। কারণ, আমি এই পাঁতালে 
যাইতেছি* ॥২০1 

নবনাথ। পৃথিবীকে বিষণ দেখিযা ভগবান্ কশ্তপধুনি তপস্তাদাবা তাহাকে 
প্রসন্ন কবিবাব চেষ্টা কবিতে লাগিলেন ॥২১। 

পাঙুনন্দন। তাঁহাব পব পৃথিবী কশ্ঠপেব তপস্থায় প্রসন্ন হইয়া, গুনবায় জল 
হইতে উঠিয়া, বেদীবপে থাকিয়া শোভ। পাইয়াছিলেন ॥২২। 

রাজা ! সেই পৃথিবীই এই কেবল সৃত্তিকাঁকপা৷ বেদী হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন ; 
অতএব মহারাজ ! তুমি উহাতে আবোহণ কবিযা বলবান্ হইতে পাঁবিবে 1২৩॥ 

. বাজ! সেই পৃথিবীই সমুদ্রে আসিয়া এই বেদী হইযা এইখানে বহিঘাছেন , 



৯৮৪ মহাভারতে ব্ন- 

অহঞ্চ তে স্বস্তয়নং প্রযোক্ষ্যে থা ত্বমেনীনধিরোৌহসেহগ্ভ | 
স্পৃষটা হি মত্য্েন ততঃ সমুদ্্রমেষা বেদী প্রবিশত্যামীঢ় ! ॥২৫1 

ও নমো বিশ্বগুপ্তায় নষে। বিশ্বপরায় তে। 

সান্নিধ্য কুরু দেবেশ! সাগবে লবণান্তনি ॥২১॥ 
অগ্নিষিত্রো যোনিবাপোহথ দেব্যো বিষ্ণো৷ বেতত্মমৃতন্তাস্ত নাভিঃ | 

এবং ক্রুবন্ পাণ্ডব! সত্যবাক্যং বেদীমিমাং ত্বং তবনাধিবোহ ॥২॥ 

ভাবতকৌমুদী 
অহ্মিতি। স্বস্তি মঙ্্লম্ অযতে প্রীপ্মোত্যনেনেতি হুস্তাধনং জপাঁদি 7২৫] 
বেগ্যাবোহণমন্্রমাহ--ও নম ইতি। বিশ্বং জগণ গুপ্ত বক্ষিতং যেন তল্মৈ, বিশপবা় ত্িভূবন- 

শ্রে্টাযঘ। হে দেবেশ! নারাষণ। [২৬] 

অগ্নিবিতি। ত্বমূ, অগ্রি, মিত্রঃ হুয্যঃ। ঘোনির্জগৎকাবণমূ, দেব্যশ্চলনাগ্যাত্মকক্রীড়নশীলাঃ 

আপো জলম, “আঁপো নীরায়ণঃ সাক্ষাৎ ইতি ম্মৃতে, বিষ্শের্যাপকম্ত পবমাত্মনঃ রেতঃ বেত: 

পবিণতিবপাঁকাববান্ তথা অস্ত অমৃতন্ত মোক্ষস্থ, নাভিঃ প্রধানং কাবণম্, ত্জজানেনৈব 
তত্সাধনাৎ ॥২৭1 

ভাব্তভাবদীপঃ 
সলিলন্ত মধ্যে মোঘস্ত এষ কণ্ঠপাধাঁস সঙ্কব» ইতি শ্রতেবর্থং সংগৃহীতি--“যত্রীষত 
রাজেন্দররে”ত্যাদিন! 1১৭--২৫॥ আনাস্র্থং সমুতরপ্রার্থনামন্ত্রমাহ-ও নম ইতি। বিশ্বং ওপতং 

লীনমন্মিন্ প্রলষে ইতি বিশ্বগুপ্তঃ, বিশন্মাৎ, পবাঁয় শেষ্ঠায বিষবে ইত্যর্থঃ। লব্ণান্তসি 

স্নীবোদকে 7২৬ অগ্নিমিত্রশ্চ তেজত্াদিব, কৃর্য্যোৎপাপাং যোনি, অপামিতি শেষঃ 

বিষৌর্যাপকস্তাত্মনো বেতঃ শবীবাকাবপবিণতমভিব্যক্তিস্থানং ত্ম্ঃ হে সমুদ্র! অমৃতত্ত 51555585557 58888555788558555 

ইহাতে আবোহণ কৰিলে তোমাৰ মঙ্গল হইবে; অতএব তুমি একাকীই সমুত্রে 
অবতরণ কব ॥২৪॥ 

আমি তোমাৰ জন্ স্বস্ত্যয়ন কৰিব; ষাঁহীতে তুমি এখনই ইহাতে আরোহণ 
কবিতে পাব। অজমীঢবংশোন্ভব! এ বেদী মানুষস্পুষ্ট হইলে নমুদ্রে প্রবেশ 
কবিঘা থাকে ॥২৫। 

“দেবদেব নারায়ণ! আপনি জগতেব রক্ষক, আপনাকে নমক্কীর ১ আপনি 
জগতেব শ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কাব। আপনি এই লবণসমুদ্রে সম্গিহিত হউন ॥২৬| 

আপনি অগ্নি, আপনি সুর্য, আপনি জগতের কাঁবণ, আপনি ক্রীড়াশীল জল, 

আপনি পবমাত্বাব সাকাব অবস্থা এবং আপনিই মুক্তির প্রধান কাবণ।” যুধিষ্টি 
তুমি এইবপ সত্যবাকা বলিতে বলিতে সত্বব এই বেদীতে আবোহণ কব ॥২৭ 

(২৬) অধং গ্লোকঃ পি নাস্তি। 
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অগ্রনিশ্চ তে যোনিবিড়া চ দেহো রেতোধ৷ বিষ্ঞোরমৃতস্ত নাভিঃ। 

এবং জপন্ পাঁগুব। সত্যবাক্যং ততোহবগাহেত পতিং নদীনাম্ ॥২৮॥ 
অন্যথা হি কুরুশ্রেষ্ঠ। দেবযোনিবপাংপতিঃ | 
কুশাগ্রেণাপি কৌন্তেয! ন ব্শ্রটব্যো মহোদধিঃ ॥২৯ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
ততঃ কৃতম্বস্তযয়নো মহাত্মা যুধিষিবঃ সাগরমভ্যগচ্ছ | 
কৃত্বা চ তচ্ছাশনমস্ত সব যহেন্দ্রমাসাদ্য নিশামুবাস ॥৩০॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্মাং সংহিতীয়াং বৈযাসিক্যাং বনপর্ববণি 

তীর্ঘযান্রায়াং যহেন্দ্রাচলগমনে পঞ্চনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০| & 

ভাবতকৌমুদা 

অগ্রিবিতি। হে নাঁবাধণ। অগ্নিস্তেজোমযং নিবাঁকারং ব্রন্দ চ তে যোনিঃ কারণম্, 

“নিবাকাবং নিরববিকীবং নিবীহ্” ইতি শ্রতৌ নির্গত আকাবো ঘন্মা্দিতি বৃত্পভেন্িতি ভাবঃ। 
ইডা বাঁক চ তে দেহঃ, “চত্বাবি শুঙ্গাপ্রযোহশ্য পাদা দ্ধে শীর্ষে সপ্ত হস্তসঃ ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো! 

বৌরবীতি মহো দেবো যর্ত্যা আবিবেশ” ইতি শ্রুতেবিত্যাশযঃ | কিঞ্চ, অমৃতন্ত নিত্যদুক্ত্ত, 
বিষ্্ব্যাপকস্ত ব্রঙ্মণঃ নাভিঃ প্রধানভাগশ্চ, তে বেতোঁধ! বিবাডবস্থ(জনকশুত্রনিষেক্ত' পিতুরিব 
পুত্স্থেত্যভিপ্রীযঃ |  নদীনাং পতিং সমুব্রম। তাদৃশত্ত নাবাধণস্ত শখনাশ্রধতয! সমুদ্রস্ত 
সতত্যত্বমিত্যবধেযম্ ॥২৮] 

অন্যগ্তি। দেবাঁনাং চন্্াদীনাং যোনিঃ কাবণম্। ন শ্রষ্টব্য, ধর্দার্থগানাদৌ » মাহাত্মা- 
প্রকাশাতাবে তদুন্ুখীভাবাসম্ভবাদদিতি ভাব: | তেনোত্তমন্ত্রাভাবেখপি বাণিজ্যাগ্র্থং পোঁতাদিনা 
গমন্ম্ ॥২৪| 

তত ইতি। কৃতম্বস্তাযনঃ, লোমশেনেতি শেষ | শাসনমাদেশম্ | মহেল্দুং পর্ববতম্ £৩০) 

ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যাঘ-ভাবতাঁচাধ্য মহাকবি-পদ্মভূবণ-গ্রুহবিদীসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচার্যবিবচিতাযাং 
মহাভাবতটাকাযাং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যাধাং বনপর্ববণি তীর্ঘবাত্রাধাং পঞ্চনবতিতমোহধ্যাঃ ॥০ 

ভাবতভাবদীপঃ 
নাভিঃ স্থধাবা গর্ভস্থানম্ ॥২৭॥ ইভা! যজ্ঞঃ, বিধেশ বেতোধাঃ বিঝ্রোরেতঃ জীব স ধীবতেহশ্থিন্ 

দেহে অমৃতন্থ নাতিঃ মোক্ষম্ত সাধনম্ ॥২৮॥ দেবযোনিঃ দেবস্থানিম্ /২৯--৩5। 

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ববণি নৈলক্ীধে ভাবতভাবদীপে পঞ্চনবতিতমোহধ্যাঘঃ 7৯৫1 

'নাবাধণ | পবমাত্বা আপনাব কাবণ, বাক্য আপনাব যৃদ্তি এবং নিত্দুক্ত 
ব্রন্মেব অংশ আপনাব বিবাট অবস্থাৰ জনক। পাঞ্ুনন্দন! এইবপ সত্যবাক্য 

জপ কবিতে কবিতে সমুদ্রে অবগাহন কবিবে ॥২প 
কুকশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন! উক্ত মন্ত্র পাঠ না কবিবা দেবগণেব কাঁবণ ও কলেব 

অধিপতি মহাঁসমুদ্রকে কুশাগ্রদ্বারাও স্পর্শ কবিবে না” ॥২না 
* “প্চতুিশীধিকশভতমং""শবা ব কাঁচ শিপধরশাধিকশততাশিপি নি। 
বন-১২৪ ৮) 
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বৈশম্পায়ন উবাচ। 
স তত্র তামুষিত্বৈকাং রজনীং পৃথিবীপতি? 
তাপসানাং পরং চক্রে সংকারং ভ্রাতৃতিঃ মই ॥১॥ 

লোমশস্তম্ত তান্ সর্বানাচথ্যো তত্র তাপসান্। 
ভূগুনঙ্গিরসশ্চৈব বাশিষ্ঠানথ কাশ্টপান্ ॥২। 
তান্ সমেত্য স বাজধিরভিবাগ্ কৃতাগ্জলিঃ। 
রামস্তানুচরং বীরমপুচ্ছদকৃতব্রণম্ ॥৩। 
কদা ন বামো৷ ভণবাংস্তাপসান্ দর্শয়িষ্যতি। 

তেনৈবাহং প্রদঙ্গেন ভ্রষটমিচ্ছামি ভার্গবম্ ॥৪1 

ভাঁবতকৌমুদী 
সইতি। উধিত্বা বাসং রুতা। পবমত্যন্তম, সখকারং পুজীম্ 1১] 
লোমশ ইতি। আঁচখ্য! পবিচাফ়িতবান্। ভূগুন্ তদংশীষান্। এবমন্তত্রাপি ॥২1 
তানিতি। ল যুখিটিবঃ | বামস্ত লীমাম্যহা। অকৃতব্রণং নাম 1৩) 
কদেতি। দর্শযিস্তাতি আত্মীনমিতি শেষঃ। ভীর্গবং তং বামম্ 891 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__তাহাব পব লোমশ স্বত্তযয়ন কবিলে যুধিিব সমুদ্রে 
গমন করিলেন এবং লৌমশেব আদেশ অন্ুসীবে সেই সমস্ত কায করিয়া, 
মহেন্দ্রপর্ধবতে যাইয়া বাত্রিতে বাঁস কবিলেন ॥৩০॥ 

বৈশম্পীয়ন বলিলেন__রাজী যুধিটির ভ্রীতাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মহেন্দ্র 
পর্ধতে সেই একবাত্রি বাস কবিয়৷ তত্রত্য তপস্বিগণেব প্রতি অত্যন্ত সন্যবহাব 
কবিলেন ॥১1 

তখন লোমশখুনি ভৃগু, অঙ্গিবা, বশিষ্ঠ ও কশ্তপেব বংশসম্ভুত সেই তপস্ি- 
গ্রণকে যুধিটিবের নিকট পবিচিত কবাইয়া দিলেন ॥২1 

তখন বাক্তষি যুধিষ্টিব তাহাদের নিকট যাইয়া অভিবাদন করিযা কৃতাঞ্জলি 
হইযা পরশুবামেব অনুচব বীব অকৃতব্রণকে জিজ্ঞাসা করিলেন-1৩ 

“ভগবান্ পরশুরাম কখন তপশ্থীদিশকে দর্শন দান করিবেন? আমি সেই 

প্রসঙ্ষেই তাহাকে'দেখিতে ইচ্ছা কবি 151 

মি 
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অকৃতব্রণ উবাচ । 
আযানেবাসি বিদিতো বামস্ত বিদিতাত্বনঃ 1 
প্রীতিস্ত্বয়ি চ বামন্ত ক্ষিপ্রং ত্বাং দর্শিষ্যাতি ॥৫॥ 

চতুর্দগীমষ্টমীঞ্চ বামং পশ্যান্তি তাপসাঃ। 
অস্তাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং ভবিত্রী শ্বশ্চতুর্দশী ॥৬| 

যুধিষিব উবাচ । 
ভবাননুগতে। বামং জামদগ্র্যং মহাবলমৃ । 

প্রত্যক্ষদর্শী সর্বস্ত পূর্ববরৃতন্ত কর্মণঃ ॥৭ 
স ভবান্ কথযত্েতদ্যথ! বামেণ নিজ্জিতাঃ | 

আহবে ক্ষত্রিয়াঃ সর্বেব কথং কেন চ হেতুনা ॥৮| 

অকৃতব্রণ উবাচ। 

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মহদাখ্যানমুত্মমূ। 

তৃগৃণাং রাজশার্দুল ৷ বংশে জাতন্ত ভাবত । ॥৯| 
রি লতা পদ শসপশজাসসসসদাারশ পা 

ভাবতকৌমুদী 
আধযানিতি। আঁযান্ অত্রাগচ্ছন্। বিদিতাজ্মনো জ্ঞাতব্রহ্গতত্বস্ত ৷ প্রীতিবর্ভতে ॥৫॥ 

চতুবিতি। চতুরদিশীমন্মীঞ্চ প্রাপ্যেতি শেষঃ। শব, পবদিনে 1৬ 
ভবাঁনিতি। অতো! ভবাঁন্ যথা তদবুত্াস্তং ব্তুং শরু,যাঁদন্যত্ত ন তথেতি ভাঁবঃ ॥৭ 

মইতি। আহবে যুদ্ধে। কথং কেন প্রকাবেণ ॥৮] 
হন্তেতি। হস্তশবো হর্ষে। জীাতন্য রামস্তেতি শেষঃ ॥৯] 

অকৃতত্রণ বলিলেন--“আপনি যখন আদিতেছিলেন, তখনই ব্রহ্মজ্ঞ বাম 

আপনাকে জানিতে পাবিয়াছেন এবং আপনাৰ প্রতি রামেব গ্রীতিও বহিযাছে ; 

সুতবাং সত্ববই তিনি আপনাকে দর্শন দান কবিবেন 7৫1 

তপন্থীব৷ চতুর্দশী ও অষ্টমী তিথিতে বামকে দেখিয়া থাকেন , এই বাত্রি 
অতীত হইলে আগামী কল্য চততুর্দশীতিথি হইবে” ॥৬ 

যুধিষ্টিব বলিলেন__“আঁপনি, মহাবল জমদগ্িনন্ৰন বামেব অন্ুচৰ এবং তাহাব 
পূ্র্জীত সকল কার্য্যেবই প্রত্যক্ষদর্শী ॥৭॥ 

অতএব আপনি ইহা বলুন যে, বাম কি কাঁবণে এবং কি প্রকাবে যুদ্ধে সকল 
ক্ষত্রিয়কে জয় কবিয়াছিলেন” ॥৮1 

অকৃতব্রণ বলিলেন-_“ভবতনন্দন বাজশ্রেষ্ঠ। আমি আপনাঁব নিকট 
ভৃগুবংশজাত বাঁমেব বিশাল ও উৎকৃষ্ট উপাখ্যান বলিব ॥১৯॥ 

(৮) স ভবান্ কথযত্বগ্ভ-বাবকানি। (৯) অহ্ং তে--পি। 



৯৮৮ মহাভারতে বন 

বামস্ত জামদর্র্যস্ত চবিতং দেবসন্মিতমৃ। 
হৈহয়াধিপতেশ্চৈৰ কার্তবীর্্যস্ত ভাবত ! ॥১০॥ 
বামেণ চার্ছুনো নাম হৈহয়াধিপতিহ্তঃ | 
তন্ত বাহুশতান্তাসংস্ত্রীণি সপ্ত চ পাগ্ডব ! ১১ 

দতাত্রেয় প্রলাদেন বিমানং কঞ্চিনং তথা । 

এরবর্ঘ্যং সর্ববভৃতেষু পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ! ॥১২॥ 
অব্যাহতগতিশ্চৈব বথন্তস্য মহাত্বনঃ | 
বথেন তেন তু সদা ববদানেন বীর্য্যবান্ ॥১৩॥ 
মমার্দ দেবান্ যক্ষাংশ্চ খষীংশ্চৈব সমভ্ততঃ। 
ভূতাংশ্চৈব স সববাংস্ত গীড়য়ামাণ সর্ববতঃ ॥১৪। (যুগ্মকম্) 
ততো দেবাঃ সমেত্যান্থুখ ঘযশ্চ মহাত্রতাঃ | 

দেবদেবং সুবারিগ্বং বিঞুং সত্যপরাক্রমমূ ॥১৫॥ 

ভাব্তকৌমুদী 
বাঁমস্তেতি। কার্তবীর্্যস্ত চ চরিতমিতি সম্বন্ধ: | দেবসম্মিতং দেবচবিত্রতুল্যম্ ১০ 

বাঁমেণেতি। ত্রীণি সপ্ত চ বাহুণতানি বহত্রং বাহব ইত্যর্থঃ 1১, 

দর্তেতি। কাধনং দবর্ণমবম্। এশ্বব্যম্ আধিপত্যম্ ॥১২ 
অব্যাহতেতি। ব্বদানেন দর্ভাত্রেষমুনেঃ ৷ ভূতান্ প্রাণিনঃ ॥১৩--১৪| 

তত ইতি। আহঃ পববচনং ক্রবন্তি স্ম। সুবাবি্ম্ অন্থ্বহস্তাবমূ ॥১৫| 

চি 

ভবতনন্দন ! জমদগ্নিপুত্র রামেব চবিত্র দেবচবিভ্রেব তুল্য এবং হৈহয়াধিপতি 

কার্তবীব্যার্জুনের চবিভ্রও দেবচরিত্রেবই তুল্য ছিল ॥১০॥ 
পাঙুনন্দন ! বাঁম, হৈহয়াধিপতি কার্ভবীর্যার্জুনকে বিনাশ করিয়াছিলেন ; 

তাহাব একসহত্র বাহু ছিল ॥১১॥ 

বাজ! দত্তাত্রেরমুনির অনুগ্রহে কার্তবীর্ঘ্যার্জুনেব ন্বণ্য় বিমান এবং পৃথিবীব 
সমন্ত প্রানীব উপরে আধিপত্য ছিল ॥১২॥ 

এবং সেই মহাত্বাৰ বথেব গতি সর্বত্র অব্যাহত ছিল। বলবান্ কার্বীরধ্যার্জুন 
দত্তাত্রেষমুনিব ববপ্রভাবে সেই বথে আরোহণ কবিষা সর্বদা সকল দিকের দেবতা, 
ঘক্ষ ও খবিগণেব উৎগীড়ন করিতেন এবং সকল দিকের সকল প্রাধীদিগেব উপদ্রব 
কবিতেন ॥১৩-_১৪। 

তাহার পব দেবগণ 'ও দৃঢত্রতপবারণ খবিগণ-_দেবদেব, অনুরহস্তা ও 
বথার্থ পবাক্রনশালী বিঞুর নিকট যাইয়া! বলিলেন-_1১৫॥ 



গর্ববণি ধপ্নবততমৌহধ্যাযঃ | ৯৮৯ 

ভগবন্্! ভূতবক্ষার্থমর্জুনং জহি বৈ প্রভো 11 

বিমানেন চ দিব্যেন হৈহয়াধিপতিঃ প্রভুঃ । 

শচীসহায়ং ক্রীড়ন্তং ধর্ষযামাস বাসবম্ ॥১০| 

ততস্ত ভগবান্ দেবঃ শক্রেণ সহিতত্তদা | 
কার্তবীর্্যবিনাশার্থং মন্ত্রয়ামাস ভাবত 1 ॥১৭॥ 
যত্তভুতহিতং কার্ধ্য স্থরেন্দ্রণ নিবেদ্িতমৃ। 
স প্রতিশ্রুত্য তত সর্ববং ভগবাল্লোকপুজিতঃ ॥১৮| 
জগাম বদরীং বম্যাং স্বমেবাশ্রমমগ্ডলশূ । 

এতন্মিন্নেব কালে তু পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ ॥১৯| 
কান্যকুব্জে মহানাসীৎ পাধিবঃ স্থমহাবলঃ। 
গাধীতি বিশ্রুদতো লোকে বনবাসং জগাম হ ॥২০॥ (বিশেষকম্) 
বনে তু তম্ত ব্সতঃ কন্যা জজ্ঞেপ্দঝঃসমা 
খচীকো| ভার্গবস্তাঞ্চ ববযামাস ভাবত ! ॥২১॥ 

ভাবতকৌগুদী 
তগবন্নিতি। ভূতানাং প্রাণিনাং বক্ষার্থমূ। ষ্ট্পাদোহ্ষিং গ্লোকঃ ॥১৬। 

তত ইতি। দেবো বিষুধ, শব্দেণ ইন্দেণ 1১৭ 
যদ্দিতি। প্রতিশ্রত্য কর্তব্যত্বেনাহ্বীকৃত্য ৷ স্বং স্বকীযম্। কান্যবুজ্ে দেশে 1১৮--২০| 

বনইতি। খচীকো নাম ভার্গবো ভূগুবংশদাতঃ কশ্চিৎ ॥২১1 

“ভগবন্? প্রভু! আপনি প্রাণিগণকে বক্ষা করিবার ভন্ কার্তবীর্ধযার্ছুনকে 
বধ ককন। কারণ, হৈহয়াধিপতি প্রভাবশালী কার্তবীর্য্যাঙ্জ্ন দিব্য বিদানে যাইয়া 
শচীর সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত ইন্দ্রকে বিদলিত কবিয়! আনিয়াছেন” 1১৬ 

ভরতনন্দন | তদন্তব ভগ্বান্ বিষণ তখনই ইক্দ্রে সহিত মিলিত হইবা 
কার্তবীর্যযার্জুনকে বিনাশ কবিবাব জন্ত মন্ত্রণা কবিলেন ॥১৭॥ 

তখন দেবরাজ জগতেব হিতের জন্য যে কর্তব্য বিষয় জানাইলেন, নে সমস্তই 
করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা কবিরা ভগবান্ জগৎপুজিত নাবায়ণ প্বকীর মনোহব 
বদবিকাশ্রমে গমন কবিলেন। এই সমযে পৃথিবীতে কান্কুক্দেশে গাধি” 

নামে বিখ্যাত প্রবলপবাক্তান্ত এক মহাবাজ ছিলেন; তিনি বনবাদে 

গিয়াছিলেন 1১৮-_-২০॥ 

ভরতনন্বন ! বনে বাস করিবাব সময়ে দেই গাধিবাজাব অপ্বাৰ "ল্য একটা 
কন্যা জন্বিয়াছিল ; বথাকালে ভূগুব্শীয় খচীক দেই কন্তাটাকে প্রার্থনা 
করেন ৪২১) 



৯১০ মহাভারতে বন 

তমুবাচ ততো গাধিব্রাক্মণং সংশিতব্রতম্। 
উচিতং নঃ কুলে কিঞ্চিৎ পুর্বৈর্ষৎ সম্প্রবপ্তিতয্ ॥২২॥ 
একতঃ শ্যামকর্ণানাং পাণুবাণাং তবস্িনাম্ । 
সহজ্ং বাজিনাং শুক্ষমিতি বিদ্ধি দ্বিজোত্বম 1 ॥২৩| 
ন চাপি ভগবান্ বাচ্যো দীযতামিতি ভার্গব !| 

দেষ। মে ছুহিতা৷ চৈব ত্বদবিধাষ মহাত্বনে ॥২৪। 
খচীক উবাচ | 

একতঃ শ্যামকর্ণানাং পাঁগুবাণাঁং তবস্িনা্। 
দাস্যাম্যশ্বসহআং তে মম ভার্য্যা স্তাস্ত তে ॥২৫॥ 

অকৃততব্রণ উবাচ | 

স তথেতি প্রতিজ্ঞাষ বাঁজন্! বরুণমত্রবীৎ। 
একতঃ শ্যামকর্ণানাং পাগ্ুবাণাং তরস্থিনাম্ ॥২৬॥ 

ভাব্তকৌমুদী 
তমিতি। উচিতং মমাপি ত্ক্ষিতুং ন্যাযাম্। পূর্ব পুরবপুকুষৈঃ 1২২। 
একত ইতি। একতে৷ বহির্দেশে শ্তামকর্ণানাম্। অন্তবে তু বক্তকর্ণানামিতি ভাব পাগবাণাঁং 

সমুদ্বাষেন শ্বেতরক্তবর্ণানাম্ তরস্ষিনাং বেগবতাম্ |২৩। 

নেতি। ভগবান্ ভবান্। দীয়তাং তাদৃশমস্বপহজমিতি শেষঃ |২৪। 

একত ইতি। অশ্বেতি লুপ্তবীবহবচনান্তং পম, তলোপশ্চার্ষঃ। অন্যথা অশ্বেত্যস্ 
শ্যামকর্ণানামিত্যাদিনা সহানয়ো ন স্যাৎ। অথবার্যত্বাদুক্তবিধৈকদেশাদ্বয এব বাচাঃ 1২৫ 

তদনভ্তব গাঁধিরাজা সেই দৃঢব্রত ত্রাক্মণকে বলিলেন-_“পূর্ধ্বপুকষেবা আমাদেব 

বংশে ষে কিছু রীতি প্রবন্তিত কবিয়া গিয়াছেন, তাহা বক্ষা কব! আমাদেব 

উচিত ॥২২॥ 

অতএব ব্রান্গণশ্রেষ্ঠ! আপনি ইহ! অবগত হউন যে, কাঁণেব ভিতবটা বক্তব্ণ 
ও বাহিবটা শ্ঠামবর্ণ থাকিবে, অন্ত সমস্ত অঙ্গ পাগুববর্ণ হইবে এবং মহাবেগশালী 

হইবে, এহেন সহস্র অশ্ব আমাদেব কন্যাণুক্ ॥২৩া 
কিন্তু ভূগ্তনন্দন ! আপনাকে আমি এ কথা বলিতে পাবি না৷ যে, আঁপনি মেই- 

রূপ সহস্র অশ্ব আমাকে শুক্কবপে দান করুন ; অথচ আপনাব মত মহাত্মাকেই 

কন্তা দান কর! আমাব উচিত” 1২৪॥ 

খচীক বলিলেন-_“কাণেব ভিতবটা বক্তবর্ণ ও বাঁহিবটা! শ্ঠামবর্ণ থাকিবে, অন্য 

নমস্ত অঙ্গ পাগুরবর্ণ হইবে এবং মহাবেগশালী হইবে, এইবপ সহস্র অশবই 
আপনাকে দান করিব ; আঁপনাঁব কন্া আমা ভার্য্যা হউন” 1২৫ 
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সহত্রং বাজিনামেকং শুক্কার্থং মে প্রদীযতীমৃ। 
তন্মৈ প্রাদাৎ সহত্রং বৈ বাজিনাং বরুণন্তদা ॥২৭। (যুগ্মকম্) 
তদাশ্বতীর্থং বিখ্যাতমুখিতা৷ যত্র তে হয়াঃ। 

গঙ্গায়াং কান্যকুক্জে বৈ দদৌ সত্যবতীং তদা ॥২৮ 
ততো গাধিঃ স্থৃতাঞ্চান্ৈ জন্যাস্চাসন্ স্ুবান্তদা । 
লব্ধ! হযসহতস্ত তাংপ্চ দৃষ্ট দিবৌকসঃ ॥২৯॥ 
ধর্ম লব্ধ! তা ভার্ধ্যাম্থচীকো দ্বিজসতমঃ | 
যথাকামং যথাজোধং তা বেমে স্থমধ্যয়া ॥৩০| 

ভাব্তকৌমুদী 
সইতি। স তথা প্রতিজ্ঞা ইতি বরুণমব্রবীৎ। তন্মৈ খচীকায ॥২৬__২৭॥ 

তদ্দিতি। তে তাঁদুশা বরুণদ্তাঃ। গঙ্গাযাং গঙ্গাতীবে, দূদৌ গাঁধিবিতি শেষঃ ॥২৮ 
তত ইতি। গাধি:, তত খচীকাঁৎ, হযসহম্ং লব্ধ], অন্মৈ খচীকাষ চ স্ৃতাং দদাবিতি শেষঃ। 

তদা চ স্থবা দেবাঃ, জন্যা ববশ্রিষা ববধাত্রা ইত্যর্থঃ আসন্। “জন্তো বরবধূজ্ঞাতিপ্রিযভূত্যহিতে- 
হপি ৮” ইতি বিশ্বং। তে দিবৌকসশ্চ তান্ ববকন্যোভযপক্ষান্ দৃষ্টা জগ্ম,বিতি শেষঃ। 
গত্যন্তবাভা বাদীদৃী ব্যাখ্যা ॥২৭| 

ধর্মেণেতি। যথাজোষং যথাস্থথম্, “তুফীমর্থে সুখে জোষম্” ইত্যমবঃ ॥৩০| 

ভাবতভাবদীপঃ 

মূ ইতি ॥১-_৪। আঁান্ আগচ্ছন্।৫_-২৪। একত ইতি। বহিঃ শ্তামা অন্তবাবক্তাঃ 

কর্ণা যেযাং তে একতঃ শ্ঠামকর্ণান্তেযাম্॥২৫-_-২৮। জঙ্যা ববপক্ষীষাঃ ॥২৯__-৩০| 

অকৃতত্রণ কহিলেন-_“বাঁজ! খচীকমুনি সেইবপ প্রতিজ্ঞা কবিয! বকণেব 
নিকট যাইয়া বলিলেন__“কাণেব ভিতবটা বক্তবর্ণ ও বাহিবটা! শ্যামবর্ণ থাঁকিবে, 

অন্য সমস্ত অঙ্গ পাগুববর্ণ হইবে এবং মহাঁবেগশীলী হইবে, এইবপ সহস্র অশ্ব 

আমাকে শুক্কের জন্য দান ককন।” বকণ তখনই তাহাকে সেই এক সহত্র অশ্ব 
দাঁন করিলেন ॥২৬-_২৭ 

সেই অশ্বগুলি সমুত্রেব যেস্থানে উঠিয়াছিল, সেই স্থানটা “অশ্বতীর্থ' বলিয়া 
বিখ্যাত হইয়াছে। তদনস্তব গাধিবাঁজা কান্তকুজে গঙ্গাতীবে যাইয়া খচীকের হস্তে 
সত্যবতীনামী নিজকন্তাটাকে দান কবিলেন ॥২৮ 

গাঁধিবাজা খচীকের নিকট হইতে এক সহস্র অশ্ব লাভ কবিয়াই তাহাকে কন্তা 
দাঁন কবিয়াছিলেন ; তখন দেবতারা ববযাত্র হইযাছিলেন এবং সেই দ্েব্তাঁবা বব 
ও কন্াপক্ষকে দেখিয়া চলিয়া! গিষাছিলেন ॥২৯॥ 

্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ খচীক ধর্ম অনুসাবে সেই গাধিবাজার কন্তাকে ভার্ধ্যাবপে লাভ 
কবিয! ইচ্ছানুসারে এবং যথাস্থখে সেই স্ুুমধ্যমার সহিত বিহাব করিতে 
লাগিলেন ॥শ৭॥ 



৯৯২ 
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মহাভারতৈ বন 

তং বিবাহে কৃতে বাজন্। সভার্যযমবলোককঃ | 

আজগাম ভূগুঃ শ্রেষ্ঠং পুক্রং দৃষ্টা ননন্দ চ॥৩১। 
ভার্য্যাপতী তমানীনং গুরুং সুরগণাচ্চিতমূ | 

অচ্চিত্বা পধু্পাসীনৌ প্রাঞ্জলী তত্থতুস্তদা ॥৩২| 
ততঃ স্ব্যাং স ভগবান্ প্রহ্থফট। ভূগুরব্রবীৎ। 
ববং বৃণীষ্ব স্থভগে ! দাতা হ্যম্মি তবেপ্দিতয্ ॥৩৩॥ 
স! বৈ প্রনাদয়ামাদ তং গুরুং পুত্রকারণাণ্ড। 

আত্মনন্চৈব মাতৃণ্চ প্রসাদঞ্চ চকাৰ সঃ ॥৩৪॥ 
ভূগুরুবাচ। 

খতৌ ত্বপ্চেব মাতা চ স্নাতে পুংসবনায় বৈ। 
আলিঙ্গেতাং পৃথগ বুক্ৌ সাহশ্বং তবমুডুদ্ঘবম্ ॥৩৫॥ 
চরুদ্ধয়মিদং ভব্দে ! জনন্যাশ্চ তবৈব চ। 
বিশ্বমাবর্তরিত্বা তু ময়া যতন সাধিতম্ ॥৩৬ 

শা 

তগ্গিতি। অবলোককঃ অবলোকযিতুম্, পবুণতুমৌ ক্রিযাধা ক্রিযার্থাযাম্” ইতি বুণ, ৩১ 

ভার্যেতি। গুরুং শ্বশুবং পিতরঞ্চ। পরুর্ণপানীনৌ সন্নিধাবুপবিষ্টো ॥৩২। 

তিত ইতি। সাং পুত্রবধূম। হে সুভগে। ভাগ্যবতি। 1৩৩ 
সেতি। গুরু শ্বশতরম্। স ভৃগুশ্চপ্রসাদমন্থাগ্রহং চকাঁব ॥৩৪| 

খতাঁবিতি। ন্নাতে ভবত্যো, গুংসোঃ পুত্রযোঃ সবনায প্রসবায 1৩৫ 

রাজা! খচীক বিবাহ কবিলে পব একদিন ম্হধি ভূগু, ভা্্যাৰ সহিত সেই 
খচীককে দেখিবাব জন্ত আগমন করিলেন এব শ্রেষ্ঠ পুত্রকে দেখিযা আনন্দিত 
হইলেন ॥৩১। 

দেবগণপুজিত পিতা ভূগ্ত উপবেশন কবিলে, পতি ও পত়্ী উভয়েই তাহাকে 
পুজা করিয়া কৃতাগ্ুলি হইবা৷ টাহাব সম্মুখে উপবেশন কবিলেন ॥৩২ 

ভাহাব পব ভগবান ভৃগু আনন্দিত হইয়া পুত্রবধূকে বলিলেন -“ভাগ্যবতি 
তুমি বব গ্রহণ কর, আঁমি তোমাব অভীষ্ট বসন্ত দান কবিব” ॥৩৩| 

তখন নেই পুত্রবধূং নিজের ও নিজাভাব পুত্রেব জন্ত শ্বশুবকে প্রসন্ন কবিলেন ; 
শ্বশুরও প্রসন্ন হইলেন ॥5৪| 

গু বলিলেন_-“ভুনি ও তোঁগাৰ নাঁতা ছুই জনেই খতুন্সান কবিধা পুন্র প্রসব 
কিলার ভন্ম পুথক্ পুথন্ ভাবে দুইটা বৃদ্ষকে আলিঙ্গন কবিবে-_ তোমার দাতা 
অশ্বথবুগ্দকে এবং হুমি উড্ভম্বরবৃ্ষকে 0৩৫) 



পর্ববণি ধবতিতয়োহধ্যায়ঃ। ৪ 
প্রাশিতব্যং প্রযত্রেন চেত্যুক্তাহদর্শনং গতঃ। 
আলিগ্গনে চবৌ চৈব চক্রতুস্তে বিপর্য্যযম্ ॥৩৭॥ 
ততঃ পুনঃ ম ভগবান্ কালে বহুতিথে গতে। 
দিব্যজ্ঞানাদিদিত্বা তু ভগবানাগতঃ পুনঃ ॥৩৮| 
অখোবাচ মহাতেজা ভূগুঃ সত্যবতীং ন্যাম । 
উপযুক্তশ্চকর্ভদ্রে ! বৃক্ষে চালিঙগনং কৃতম্ ॥৩৯ 
বিপবীতেন তে স্থৃভ্র ৷ মাত্রা চৈবাসি বঞ্চিতা | 
ব্রাহ্মণঃ ক্ত্রবৃততির্বৈ তব গুত্রো ভবিষ্যাতি ॥৪০॥ (বুগাকম্) 

ভাবতকৌমুদী 
চব্বিতি। বিশ্বং জগৎ, আবর্তধিত্বা অ্ুসন্ধায, উপাদাঁনসগ্রহার্থমিতি ভারঃ ॥৬৬॥ 
প্রেতি। প্রাশিতব্যং ভোক্তব্যমূ। চবে চরুভক্ষণে। তে জননীতনয়ে ॥৩৭ 
তত ইতি। স ভূপ্ুঃ, ভগবান্ মাহাত্থ্যবান্, হুপৌঁত্রোৎ্পতো ভগবান্ যত্ববাংস্চ 1৩৮। 

অথেতি। হে সুক্রা তে ত্য়া, বিপরীতেন ভাবেন, চরুঃ, উপযুক্তো ভক্ষিতঃ বুক্ষে 

চাঁলিঙ্গনং কৃতম্। বঞ্চিতাঁনি বিপর্যযযোপদেশেনেতি ভাবঃ। ব্রার্মিণো জাত্যা ॥৩৯-__-৪০| 

ভাবতভাবদীপঃ 

অবলোককোহবলোকনার্থী ॥৩১__-৩৫॥ বিশ্বং বিবাট্পুরুবমাব্্তধিত্বা মুহমুদরন্ুম্ধায এতয়ো- 
র্বোর্ক্ষণেন বিশবতটতুলো পুত্র ভবিস্বাত ইতি ভাবঃ ॥৩আ তে উভে প্রতীত্যুক্তেতীকারলোপঃ 
সন্ধির্বা আর্য, আলিঙ্গনে অশ্বখোডুদ্ধরযোঃ ॥5৭ ৪৬ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীষে ভাবতভাব্দীপে যগ্নবতিতযোহ্ধ্যাযঃ ॥৬| 

ভদ্রে! আমি তোমাব ও তোমাব জননীব জন্য বিশ্বব্রক্গাণ্ড অনুসন্ধান কবিষ! 

যতবপূর্ববক এই ছুই ভাগ চক নির্মাণ করিয়াছি ॥৩৬| 

তোমরাও যত্বপূর্বক ইহা ভক্ষণ কবিবে।” এই কথা বলিয়া ভৃগু অন্তহিত 
হইলেন। এদিকে তীহাঁবা বৃক্ষ আলিঙ্গনে ও চকভক্ষণে বিপর্্যঘ করিলেন। (অর্থাৎ 

সত্যবতী অশ্বথবৃক্ষকে এবং তাহাব মাতা উড্ুম্বববৃক্ষকে আলিঙ্গন কবিলেন; আব 
সত্যবতী তাহাব মাতার চক এবং তাহাব মাতা সত্যবতীৰ চক ভক্ষণ কবিলেন) ॥৩৭| 

তাহাব পবৰ বহুকাল অতীত হইলে, সংপৌনত্রোৎপাদনে বতুশীল ভগবান্ ভূগু 

দিব্যজ্ঞানে সেই বিপর্যয় জানিতে পাবিয়া পুনবায় আগমন কবিলেন ॥৩৯॥ 

তৎপরে মহাতেজা ভূগু পুত্রবধূ সত্যবতীকে বলিলেন_-“ভদ্রে! তুমি 

বিপবীতভাবে চক ভক্ষণ ও বুদ্ধ আলিঙ্গন কবিয়াছ ; স্ুতবাং হে সুভ্র! তোমার 

মাতাই তোমাকে বঞ্চনা কবিযাছেন; অতএব তোমাৰ পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও 

ক্ষত্রিযবৃত্তি হইবে” ॥৩৯-_-৪০] 
বন-১২৫ ৮) 



৯৯৪ মহাভারতে বন 

ক্ষত্রিয় ত্রাঙ্গিণাচারো মাতুস্তব সুতো মহান্। 

ভবিষ্যত মহাবীর্ধ্যঃ সাধুনাং মার্গমাস্থিতঃ 18১1 
ততঃ প্রসাদরামাস শ্বশুরং সা পুনঃ পুনঃ | 

ন মে পুত্রো ভবেদীদৃক্ কামং পৌঁত্রো ভবেদিতি ॥৪২। 
এবমন্ত্িতি সা তেন পাঁগুব ! প্রতিনন্দিতা | 

কালং প্রতীক্ষতী গর্ভ ধারয়ামাস যত্ুতঃ ॥8৩| 
জমদগ্নিং তত পুত্রং জজ্ঞে সা কাল আগতে । 
তেজসা! বর্চনা চৈব যুক্তং ভার্গবনন্দনমূ ॥88| 
স বর্দমানস্তেজন্বী বেদস্তাধ্যয়নেন চ। 
বহুনৃষীন্ মহাতেজাঃ পাগুবেয়াত্যবর্তত 1৪৫1 

২০ ৩০ ৯৮ অস্ত এত ৩৯ ৈ ৮ নি 

ভারতকৌমুদী 
ক্ষত্রিয় ইতি। ক্ষত্রিযো জাত্যা । মীর্গং পন্থানং রীতিমিত্য্থ:, আস্থিত আশ্রিত: 1৪১ 

তত ইতি। সা পুত্রবধূঃ লত্যবতী। ঈদৃক্ ক্ষততিযবৃত্তিঃ । কাঁমং ব্রম্ 1৪২ 
এবমিতি। তেন ভূগুণা। প্রতিনন্দিত! অভিনন্বিতা 1৪৩1 

জমদগ্রিমিতি! জজ্ঞে জন্যাঁমাস। তেজনা৷ ব্রাঙ্দদীত্যা, বর্চসা কাস্ত্যা |8৪॥ 

নইতি। তেম্ন্থী বুদ্ধিপ্রভাবশালী । অত্যবর্তত অতিক্রীন্তবান্ 19৫1 

আর, তোমার মাতার পুত্র ক্ষত্রির হইরাও ভ্রাল্পণাচাব, মহাত্বাঃ মহাবল ও 
সাধুপথাবলম্বী হইবে” ॥8১ 

তাঁহার পর সত্যবতী বাব বাঁব এই কথা বলিব শ্বশুবেব নিকট অন্ুুনঘ করিতে 
লাগিলেন যে, “আমার পুত্র যেন এ প্রকাঁর হয় না, ববং পৌত্র যেন হয” ॥৪২॥ 

“এইবপই হউক” এই কথা বলিয়া ভূ সত্যবতীকে আনন্দিত কবিলেন। 
তাহাব পব নত্যবতী কাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিয়া য্বপূর্ববক গর্ভ ধাবণ 

কৰিলেন 18৩| 

তদনভ্তব কাল উপস্থিত হইলে, সত্যবতী ভূগুবংশেব আনন্দজনক এবং তেজ ও 
কান্তিনম্পন্ন 'জনদগ্সি-নামক একটা পুত্র প্রদব কবিলেন 1881 

পাঁওুনন্দন! নেই জমদগ্নি বৃদ্ধি পাইতে থাকিয়া ক্রমে বুদ্ধিমান্ ও মহাতেজা 
হইয়া বেদাধ্যয়নদ্বারা বহু খবিকে অতিক্রম কবিলেন 08৫1 

(৪৩) দ্বিভীয়ার্ঘং বা বকা পি নাস্তি। 



পর্ববণি সপ্তনবতিতমোধ্ধ্যায়ঃ | ৯৯৫ 

তন্ত কৃৎন্নো ধনুর্বেধদঃ প্রত্যভান্তরতর্ধভ ! | 
চতুব্বিধানি চান্ত্রাণি ভাক্কবোপমবর্চসম্ 1৪৬ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াপিক্যাং বনপর্ব্বণি 
তীর্থযাত্রায়াং জমদগ্যৎপতো৷ ধনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০| 

সে 2৯5 শু 

সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ 
85০ 

অকৃতব্রণ উবাঁচ। 

স বেদাধ্যযনে যুক্তো জমদগ্রির্মহাতপাঃ । 

তপক্তেপে ততো দেবান্ নিয়ম(ঘশমানয়ৎ ॥১॥ 

স প্রসেনজিতং বাজন্। ঘঅধিগম্য নবাধিপমূ। 
যী বরয়ামাস স চ তন্রৈ দদৌ নৃপঃ ॥২। 

ভারী 
তমিতি। তং প্রতি, অভাৎ আবিবভবৎ। চতুবিধানি ছোদন-ভেন-শভন-সন্মোহন- 

জনকানি। ভাঙ্করোপমবচ্চসং হুষ্যতুলাতেজনম্ 15৬1 
ইতি মহাঁমহোপাধ্যাঘ-ভাঁরভাচার্যা-মহাঁকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভ্্চার্যাবিবচিতাঁষাং 

মহাঁভারতটাকাঁধাং ভারতকৌ মুদ্ীসমাখ্যাযাং বরা তীর্ঘযাত্রায়াং ফাজিল টি! 1০], 
2 

মইতি। যুকো ব্যাপৃতঃ। ততো নিষমাৎ তপন্তাত এব ॥১॥ 
সইতি। প্রসেনজিতং তদাখ্যম্। বেগুকাং তন্নামীং কন্য।ম্ ।২| 

০০৯৮৯০০০শপিন সি ৮ * 

ভরতশ্রে্! ক্রমশঃ সমস্ত ধনুরের্দ ও চতুবিধ অস্ত্র সেই সূর্যাতুল্য তেজম্বী 
জমদগ্ির হৃদয়ে প্রকাশ পাইল” ॥৪৬| 

রিকি 

অকৃতব্রণ বলিলেন__-“মহাঁতপ! জমদগ্নি বেদপাঠে প্রবৃত্ত থাকিয়া তপন্তা কবিতে 
লাগিলেন; তাহাতেই দেবগণকে বশে আনয়ন করিলেন ॥১॥ 

বাজা! তিনি একদা প্রসেনজিতরাজীব নিকট যাইয়! তীহাঁব কন্তা বেগুকাকে 
প্রার্থনা! কবিলেন ; প্রসেনজিৎও তাহা হস্তে বেণুকাকে দান কবিলেন ॥২॥ 

* “***পঞ্চরশাধিকশততম:-+”--বা ব কা “*যোড়শীধিকশততম***”পি নি। 



৯৯৬ মহাঁভাবতে বন 

বেণুকাং ত্বথ সম্প্রাপ্য ভার্য্যাং ভার্গবনন্দনঃ | 
আশ্রমস্থস্তয়! সার্দং তপস্তেপেহনুকূলয়া ॥৩৷ 

তম্তাঃ কুমারাশ্চত্বাবো জজ্জিবে বামপঞ্চমাঃ | 

সর্ব্বেষামজঘন্থাস্ত রাম আসীজ্জঘন্যজঃ ॥8॥ 
ফলাহাবেষু সর্বেবষু গতেঘথ স্থতেষু বৈ। 
রেণুকা ন্নাতুমগরমৎ কদাচিন্লিয়তব্রতা ॥৫॥ 
সা তু চিত্রবথং নাম মাতিকীবতকং নৃপমৃ। 
দর্শ রেণুকা বাজন্নাগচ্ছন্তী যদৃচ্ছয়া ॥৬॥ 
ক্রীডন্তং সলিলে দুষ্ট সভার্ধযং পন্মমালিনম্। 
ধাদ্ধিমন্তং ততস্তন্ত স্পৃহয়ামাস বেণুকা ॥৭॥ 
ব্যভিচারাচ্চ সা তম্মাৎ ব্রিন্নাইস্তসি বিচেতনা | 
প্রবিবেশাশ্রমং ত্রস্তা তাং বৈ ভর্তীহস্ববুধ্যত ॥৮॥ 

তাঁবতকৌমুদী 
রেগুকামিতি। ভার্গবনন্দনঃ স জমদগমিঃ। অহুকুলযা বশবজ্ত্া 1" 
তন্তা ইতি। কুমাবাঃ পুত্রা রামঃ পঞ্চমো যেষাং তে। অজঘন্যঃ গুণৈবনিরুষ্ট উৎকৃষ্ট 

এবেত্যর্থ, জঘন্যজঃ অন্ত্যজাতঃ, “জঘন্তোহস্তযেহধমেহপি ৯১১ ইত্যমবঃ 1| 

ফলেতি। ফলানামাহীবেষু আহবপেষু। ব্যক্তিভেদেন ক্রিধাতেদা দছবচনম্ ॥৫ 
সেতি। মৃত্তিকাহিস্তাস্তীতি যৃত্তিকাবান্ প্রশস্তমৃত্তিকো দেশন্তস্তায়মিতি মান্তিকাবতঃ, ততঃ 

সংজ্ঞাযাং কপ্রত্যয়স্তম্, যদৃচ্ছযা৷ সহস্শ্নাবৃত্যা গমনপ্রস্গেনেত্যর্থঃ 1৬ 
তরীভন্তমিতি। দৃষ্া তীরপথেনীগমনসময় ইত্যাশযঃ। পর্পমালিনং হেমপন্মমালালহিতকষঠ 

খদ্ধিমন্তং কান্তিসম্পদ্যুক্তম, তত খদ্ধিম্তীদেব ॥৭1 

তাহাঁব পৰ ভার্গবনন্বন জমদগ্নি বেপুকীকে ভা পাইয়া আশ্রমে থাকিয়া সেই 
অন্থুকূল। ভার্যযাব সহিত তপন্তা কবিতে লাগিলেন ॥৩৷ 

ক্রমে রেণুকাব পাঁচটা পুত্র জন্মিল ; তীহাঁদের মধ্যে বাঁম ছিলেন_ পঞ্চম $ কিন্ত 
বাম বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হইয়াও গুণে সর্বাপেক্ষাই উৎকৃষ্ট ছিলেন 181 

তাহাব পৰ কোন সময়ে পুত্রের! সকলে ফলাহব্ণ করিবার জন্য বাহিবে গেলে, 
ব্রতপবায়ণ। বেগুকা স্নান করিতে গেলেন ॥৫1 

বাজা ! সেই রেণুকাদেবী স্নান কবিয়া আসিবার সম যদৃচ্ছাক্রমে মান্তিকাবত- 
দেশের বাজা চিত্রবথকে দেখিলেন1৬| 

বেণুকাদেবী (তীবপথ দিয় আসিবাঁব সময়ে) স্বর্ণপন্মেব মালাধারী ও পবমসুন্দৰ 
চিত্রবথকে জলেব ভিতবে ভার্ধ্যাব সহিত ক্রীড়া কবিতে দেখিয়াই তীহাঁব উপবে 
কামস্পৃহা করিলেন ॥৭| 



পর্্বণি সপ্তনবতিতমোধহ্ধ্যায়ঃ | ৯৯৭ 

স তাং দৃষ্া ট্যতাং ধৈর্ধ্যানত্রাঙ্গ্যা লক্ষ্যা বিবজ্জিতামূ। 
ধিকৃশব্দেন মহাঁতেজা গহ্য়ামাস বীর্য্যবান্ ॥৯॥ 
ততো জ্যেষ্টো জামদগ্্যো রুমথান্ নাম নামতঃ। 
আজগাম স্থৃষ্ণেশ্চ বন্থবিশ্বীবন্ুস্তথা ॥১০॥ 

তানানুপুর্বর্যা ভগথান্ বধে মাতুবচোদয়। 
ন চ তে জাতদংস্েহাঁঃ কিঞ্িদুচুবিচেতসঃ ॥১১॥ 
ততঃ শশাপ তান্ ক্রোধাত্তে শণ্তাশ্চেতনাং জঙ্ছুঃ | 

মৃগপক্ষিসধর্মাণঃ ক্ষিপ্রযাসন্ জড়োপমাঃ ॥১২॥ 

ততো রাঁমোইভ্যয়াৎ পশ্চাদীশ্রমং পববীবহা । 
তমুবাঁচ মৃহাবাহুর্জমনগ্ির্মহাতপাঃ ॥১৩| 

ব্রভীতি। অন্তসি রিনা আর্তীভূতদেহা “কিছু আর্জাঁভাবে” ইতি ধাত্ত্যানুসাবাৎ তদানী- 
মপ্যপ্রোঞ্চিতগাত্রীত্যর্থ:, সা বেধুকা, তম্মাৎ সুন্দবর্পবপুরুষস্পৃহারপাদ্যভিচাবাদেব। বিচেতনা 
কামমুগ্ধা, অতএব ত্রস্তা চ অতী আশ্রমং প্রবিবেশ। ভর্তা জমদমিশ্চ তাং তাঁদৃশীমূ, অন্বুধ্যত, 

কম্পবোমাধাদিসাত্বিকভাবদর্শনার্দিতি ভাবঃ ॥৮| 

সইতি। ব্রাক্ষ্যা ল্ম্যা চিবধীরত্বরূপযা! শ্রিযা | বী্যবান্ তপসা বলবান্।»| 
তত ইতি। জাম্দগ্যে! জমদপ্রিপুত্রঃ | হুষেণাদযস্চ জামদগন্যা এব ॥১০। 

তানিতি। আন্মপূর্ব্যা জ্যো্টক্রমেণ। তগবান্ জমদগ্নিঃ ৷ বিচেতদঃ স্লেহাঁদেব মুধ্ধাঃ|১১1 
ততইতি। শশাপ জমদক্সিঃ। চেতনাং মনুত্যোচিতং প্রকৃ্টচৈতন্তম্ জহঃ তত্যজুঃ| মৃগাণাং 

পশূনাং পক্ষিণাঞ্চ সমানো ধর্ম! যেযাং তে, পশুপক্ষিতুল্যা ইত্যর্থঃ ॥১২] 

জলে আর্্রদেহা বেণুকা নেই ব্যভিচাববশতই মুগ্ধা ও ত্রস্তা হইয়! আশ্রমে 
প্রবেশ করিলেন; কিন্তু জমদগ্নি তীহাকে বুবিষা ফেলিলেন ॥৮1 ূ 

মহাঁতেজা ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন জমদগ্ি রেণুকীকে ধৈর্য্যচ্যুত ও ত্রাঙ্গাপ্রীবিহীন 
দেখিয়! ধিক্ ধিক্ শবে নিন্দা কবিতে লাগিলেন |৯॥ 

তাহাব পব জমদগ্রিব জো্টপুত্র কমান দ্বিতীয় পুত্র স্থষেণ, তীয় গু বু ও 
চতুর্থ পুত্র বিশ্বীবন্থু আশ্রমে আসিলেন ॥১০।॥ 

তখন জমদগ্নি জ্যেষ্টক্রমে তাহাদিগকে মাতৃবধে প্রণোদিত করিলেন; কিন্ত 
প্রবল স্নেহ উপস্থিত হওয়ায় আকুল হইয়া তাহাবা কিছুই বলিলেন না ॥১১1 

তখন জমদগ্ি ক্রোধবশতঃ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন; তাহাতে 

তৎক্ষণাৎ মনুষ্যযোগ্য চৈতন্য ত্যাগ কবিলেন এবং পশু-পক্ষীব সমান হইয়া জড়েব 
মৃত থাকিলেন ॥১২1 

(১১)'"জাতসম্মোহাঃ_পি। 



৯৯৮ মহাভারতে ন্ 

জহীমাং মাতবং পাঁপাং মা চ পুত্র! ব্যথাং কৃথাঃ। 
তত আদায় পবশুং রাষো মাতৃঃ শিবৌহহব€ ॥১৪॥ 

ততস্তম্ত মহারাজ ! জমদগ্নেমহীত্বনঃ | 
কোপোইভ্যগচ্ছৎ সহসা প্রদনশ্চাত্রবীদিদম্ ॥১৫॥ 
মমেদং বচনাতাত ! কৃতং তে কর্ম হুফরম্। 

বৃণীঘ কামান্ ধর্মজ্ঞ! যাঁবতো বাঞ্সে হৃদী ॥১৬] 

স বন্ধে মাতুরুণ্খানমস্থৃতিঞ্ণ বধস্ত বৈ। 
পাঁপেন তেন চাম্পর্শং ভ্রাত্ণীং প্রকৃতিং তথা ॥১৭॥ 
অপ্রতিদন্রতাং যুদ্ধে দীর্ঘমায়ুশ্চ ভাবত !। 
দদৌ চ সর্ববান্ কামাংস্তীন্ জমদগ্ির্মহাতপীঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্) 

তত ইতি। অত্যযাঁদীগচ্ছৎ। পববীবহেতি ভাবিনি ভূতবছুপচাবাছুক্তম্॥১৩1 
জহীতি। পীঁপাঁমিত্যনেন বধার্থতা স্থচিতা। তপংপ্রভীবাৎ কামদীতা পিতা নিব্বিবাদ- 

মাদেশপালনাৎ প্রসন্ন; পুনরপ্যেনামুজ্জীববিষ্যতীতি মন্বৈব রাম মাতৃহত্যায়াং প্রবৃত্ত ইতি 
বৌধ্যম্ ॥১৪॥ 

তত ইতি। অভ্যগচ্ছৎ তিরৌহভবৎ। প্রসন্শ্চ নিব্বিবাদমাদেশপাঁলনাদিতি ভাঁঝঃ 1১৫] 

মমেতি। তে ত্ব্যা। পিতুবাদেশস্ত সর্বা পালনীষত্জ্ঞানাদ্বর্মজেতি সম্বৌধনম ॥১৬] 
সইতি। তেন মীতৃহত্যাকৃতেন। প্রকৃতিং স্বভীবম। কামীন্ অভী্টবিষযাঁন্॥১৭-_-১৮/ 

ভাবতভীবদীপঃ 
স বেদেতি॥১_২॥ ততন্তস্ত স্পৃহযামীল তমৈচ্ছৎ্াথা অজ্সি সবস্তেব কিনা দ্রতী। 

তথা চোক্তং__“ুন্বং পুকুষং দৃষ্টা ত্রীতবং পিতরং স্তম্। যোনিপ্র'বতি নাবীণীং সতাং 

তদনস্তব বিপক্ষবীবহস্তা বাম দকলের পরে আশ্রমে আঁসিলেন ; তখন মহাবাহু 
ও মহাতপা৷ জমদগ্নি তাহাকে বলিলেন- 1১৩॥ 

“পুত্র! তৌমাৰ এই পাপিষ্ঠা মাতাকে বধ কব, ছুঃখ কবিও না।” তাহার 
পব বাম কুঠাব লইয়। মাতার শিবস্ছেদ করিলেন ॥১৪। 

মহাবাঁজ ! তাহীব পব তখনই সেই মহাত্মা জমদগ্নিব ক্রোধ নিবৃত্তি পাইল এবং 
তিনি প্রসন্ন হইযা এই কথা বলিলেন-__1১৫॥ 

“বম! তুমি আমাৰ আদেশমাত্রেই এই ছুক্ধর কাধ্য কবিয়াছ ; অতএব তুমি 
মনে যতগুলি বিষয় ইচ্ছা কব, তাহাই বব লও» ॥১৬ 

মাতাঁৰ জীবিত হইযা উত্থান, তীহাব সেই হত্যা স্মবণ না কৰা, আপনাতে সেই 
পাপস্পর্শ না হওয়া, ভ্রীতাদেব স্বাভাবিক অবস্থা এবং নিজের যুদ্ধে 

৯. ০ ০৯৯ ৯৯৬৯৯ শট 
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কদাচিত্ত, তখৈবান্ত বিনিক্রান্তাঃ স্থতাঃ প্রভো | 
অথানুপপতির্বাবঃ কার্তবীর্ষ্যোহভ্যবর্তত ॥১৯॥ 
তমাশ্রমপদং প্রাপ্তম্ববের্ভারষ্যা সমার্চয় | 

স যুদ্ধমদসম্মো নাভ্যনন্দভথার্চনম্ ॥২০॥ 

প্রথ্য চাশ্রমাতম্মাদ্ধোমধেনৌস্ততে৷ বলা । 
জহার বসং ক্রোশস্ত্যা বভঞ্জ চ মহান্রুমান্ ॥২১॥ 

আঁগতায় চ বামাষ তর্দাচষ্ট পিতা স্বয়ম। 
গাঞ্চ বোরুদতীং দৃষ্ট। কোপো বামং সমাবিশু |২২॥ 
স সৃত্যুবশমাঁপনং কার্তবীর্ধ্যযুপান্রবৎু। 
তন্তাথ যুধি বিক্রম্য ভার্গবঃ পববীবহা ॥২৩॥ 

৫ শপ লা পচ শা সপ জাকাত কা পা গাগা শত সপ শা লা. শসা নত 

ভার্তকৌমুদী 
কদাচি্রিতি। তখৈব ফলাহবণীর্থমেব। অনুপপতিঃ সমূন্রজলপ্রাযদেশস্ত রাঁজা 1১৪] 

তমিতি। ও কার্তবীর্ধ্যম্। খাবোর্য্যা বেণুকা, সমার্চঘ্ৎ আতিথ্যেন |২০| 

প্রমথ্যেতি। প্রমথ্য হৌমধেনুমেব নিগীভ্য । ক্রৌশল্ত্যা আর্তনাদং কুর্ববত্যাঃ ॥২১| 

আগতাষেতি। আচষ্ট উক্তবাঁন্, পিতা জমদগ্মিঃ | বোরুদতীং তৃশং করনদন্তীম্।২২। 

অপ্রতিদ্বন্বতা ও দীর্ঘ আধু--এই সকল বব বাঁম চাহিলেন ; মহাতপ! জমদগ্নিও সেই 

সমস্ত ববই দ্বিলেন ॥১৭--১৮॥ 
রাজা ! তাহাৰ পব কোন সময়ে জমদগ্িব পুত্রগণ সেই ফলাহবণেব জন্তাই নির্গত 

হইয়া! গেলেন; এমন সময়ে সমুদ্রেব তীবদেশেব রাজা কার্তবীধধ্যাজ্জুন সেই আশ্রমে 

আঁদিলেন ॥১৯॥ 

তখন বেণুকাদেবী সেই আশ্রমাগত বাজার যথোঁচিত সংকাঁব কবিলেন; কিন্তু 
যুদ্ধমদমন্ত্ব রাজ তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না ॥২০1 

কিন্ত তিনি উৎগীড়ন করিয়া সেই আশ্রম হইতে বলপূর্ববক হোমধেন্ুব বংসটীকে 
হবণ করিলেন, তখন হোমধেনুটি আর্তনাদ কবিতে লাগিল ; আবাব তিনি আশ্রমের 
উত্তম বৃক্ষগুলিকেও ভগ্ন কবিলেন ॥২১| 

তাহার পব রাম আশ্রমে আসিলে, জমদগ্নি নিজেই তীহাব নিকট সেই বৃত্তান্ত 
বলিলেন; তাহা শুনিয়া এবং হোমধেন্ুকে আর্তনাদ কবিতে দেখিয়া বামেব ক্রোধ 

জন্মিল ॥২২| 

তাহাঁব পৰ বিপক্ষবীবহস্তা বাম, আঁসন্নমৃত্যু রা দিকে ধাবিত 

হইলেন এবং মনোহর ধন্ু ধাবণ কবিয়া যুদ্ধে বিক্রমপ্রকাশপুরর্বক নিশিত ভল্প- 
সমূহ দ্বাবা কার্তবীধ্যাজ্জুনেব পবিঘতুল্য সহত্র বাহু ছেদন করিলেন। বাঁজা ! 



৯০০০ হাভারতে ন্ 

চিচ্ছেদ দিশিতৈর্ভলৈর্বাহ্ন্ পরিঘদনিভান্। 

সহস্রসম্রিতান্ রাজন! গ্রণৃহ রুচিরং ধনুঃ। 
অভিভূতঃ স রামেণ সংযুক্তঃ কালধন্দ্ণী ॥২৪॥ (হুখিকষ্) 

অর্জুন্তাথ দীয়াদা বাষেণ কৃতমন্বঃ | 
আশ্রমস্থং বিনা রামং জ্মদগ্রিমুপান্বন্ ॥২৫| 

তে তং জক্কর্সহাবীর্য্যমযুধ্যন্তং তপহিনম্। 

অপকৃদ্রাম রামেতি বিক্রৌশভ্তমনাথবশ ॥২৬| 

কার্তবীর্্যস্ত পুত্রান্ত জমদগিং যুধিতির ! | 
লীড়ঘিত্বা শবৈর্গর্াগতমরিন্দমাঁঃ 1২৭ 
অপক্রান্ডেষু চৈতষ্ু জঘদমৌ। তথা গতে। 
সমিৎপাণিরুপাগস্ছদআ্রিমং ভূগুনন্দনঃ ॥২৮। 

পলাশী পিপিপি সপ শপ শট শি পাপী 
ভি পপ পপ তি পিপি জী স্পা 

ভারতকৌমুদ্রী 
সইতি? উপীহুব অভ্যধীবং। অভিভূতঃ আত্রীন্তঃ স কীর্তবীর্যা, কান: কলনমেব ধর্সে 

যন্ত তেন মৃত্যনা সংযুক্ত: মমারেতার্থ:। পরঙ্ৌৌকঃ ফটপীদ: 7২৩--২৩৫ 

অঞ্জুনস্তেতি। দীয়াদাঃ পুত্রাঃ। কতো মন্থাঃ ক্রোবে। যেধাং তে ২২৫৪ 

তইতি। তপহ্িনং তপপ্রবৃত্তম। অতএবীভিশাপীদপি নিবৃভতমিতি তাক: ২৬] 

কার্তবীর্ন্তেতি। গম্যত ইতি গত স্থীনং যবীগতং যথীহীনম্ ২৭ 

অপেঁতি। ততথা মৃত্যুবশং গতে সতি। ভু$ননানে। রাম 1২৮] 

এইভীবে রামকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কার্তবীধ্যার্জুন মৃত্যুমুখে পতিত 

হইলেন ॥২৩__২$| 
তদনন্তর কা ত্বীর্ঘযার্জুনের পুত্রের বামের প্রতি ভ্ু্ধ হইয়া__বীম যখন আখ্রসে 

ছিলেন না, সেই সময়ে আশ্রমস্থিত জমদদ্থির প্রতি ধাবিত হইল 1২৫1 
তখন জমদগ্রি বলবান্ হইয়াও তপস্তায় প্রবৃত্ত ছিলেন বলিয়া যুদ্ধ করিলেন নট" 

কেবল অনাথের ন্যায় বার বাঁর 'বাম' 'রাম' বলিয়া আর্তনাদ কবিতে থীকিলেন হ 

সেই অবস্থায়ই কাঁ্তবীধ্যার্ছুনের পুত্রের৷ তাহাকে বধ কবিল ২৬ 

যুধিিব! শ্রুহস্তা অস্ঠুনপুত্রগণ বাগদ্বীবা ভমদয়িকে বধ করিয়া হতথাস্থানে 

চলিয়া গেল ।২৭ 

তাহাবা চলিয়া গেল, জমদগ্লিরও মৃত্যু হইলে, বাম পমিধ লইয়৷ আশ্রমে 

আসিলেন £২সা। 
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স দু] পিতবং বীবন্তথা মৃত্যুবশং গতম্। 
অনহৃস্তং তথা ভূতং বিললাপ সৃদুঃথিতঃ ॥২৯] 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহ্জ্যাং সংহিতায়াং বৈরাসিক্যাং বনপর্ববণি 
তীর্ঘযাত্রায়াং জমদগ্িবধে সগ্তনবতিতমোহ্ধ্যাবঃ [| 

৩, 5 

অষ্টনবভিতমোহ্ধ্যারঃ 
০4৩, 
2855 

রাম উবাচ। 

মমাপবাধাতৈঃ ক্ষুদ্রৈহতস্্ং তাত । বালিশৈ2। 
কার্তবীর্ধ্য্ত দায়াদৈর্বনে মৃগ ইবেষুভিঃ ॥১॥ 
ধর্মজ্ঞস্ত কথং তাত । বর্তমানস্ত সৎপথে | 
মৃত্যুবেবংবিধো যুক্তঃ সর্ববভূতে্নাগসঃ ॥২॥ 

ভাবতকৌমুদী 
শইতি। অনর্ন্তং তপশিত্র ণত্াসতাদরশয়ত্যোবযোগ্যম্, তথা ছূতং ভূপতিতম্ 1২৯ 

ইতি মহাঁমহো পাধ্যায-ভাঁবতাচার্ধ্য-মহাকৰি পদ্মভূষণ-শ্ীহরিদাসসি্ীন্তবাগীশভন্রাচারধ্যবিবচিতাঁষাং 
মহাভাবতটাকা যা ভাঁরতকৌ মূদ্রীসমাথ্যাযাং বনপর্বণি তীর্ঘযাত্রাঘাং নগ্তনবতিতমোহধ্যারঃ ৭ 

২ হক 

বিলাপপ্রকাবমাহ -মমেতি। বালিশৈমূর্থে', পবাপবাধেন পরহ্ননাদিত্যাশযঃ 1১ 

ভাবতভাবদীপঃ 
সত্যং জনার্দন ! 1৮ ইতি 1৮--২৩| কালধর্শণা মৃত্যুনা 1২৪--২৮॥ ভার্যাব্ধদোষাৎ হ্যযূপি 

তাদৃশমেব মরণং প্রাপেত্যাশযঃ 1২৮| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্কণি নৈলকগ্ভীষে ভাবতভাবদীপে সপ্তনবতিতমোহ্ধ্যাযঃ 1৯৭, 

পিতা জমদগ্রি সেইবপ মৃত্যুব অযোগ্য ছিলেন, তথাপি তিনি মৃত ও ভূতল- 
পতিত রহিয়াছেন ইহা! দেখিয়া বীব রাম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ কবিতে 
লাগিলেন” ॥২৯1 

পাশ 

বাম বলিলেন__-“পিতঃ। দ্ষুরপ্রকৃতি এবং মূর্খ নেই কার্ডবীরধ্যপুত্রেবা আমীবই 
অপবাঁধে বনেব ভিতবে হবিণেব স্তাঘ আপনাকে বাগদাবা বধ কবিয়া গেল ! 1১1 

* “***যৌভিশাধিকশততমঃ.-.৮বা ব কা, ** সপ্তদশধিকশততমঃশাদি নি) 

বন”১২৬ ৮) 



১০০২ মহাভারতে বন. 

কিং নু তৈর্ন কৃতং পাঁপং যৈর্ভবান্ তপসি স্থিতঃ। 
অধুধ্যমানো বৃদ্ধঃ সন হতঃ শরশতৈঃ শিতৈঃ ॥৩| 

কিং নু তে তত্র বক্ষ্যন্তি সচিবেষু সুহতস্ চ। 

আযুধ্যমানিং ধর্মমজ্ঞমেকং হত্বাহনপত্রপাঃ ॥8॥ 

বিলপ্যৈবং সকরুণং বহু নানাবিধং নৃপ। | 
প্রেতকার্য্যাণি সর্ববাটি পিতুশ্চক্রে মহাতপাঁঃ ॥৫॥ 

।  দু্দাহ্ পিতবঞ্চীগ্রৌ বামঃ পবপুরপ্ীয়ঃ 
প্রতিজজ্ঞে বধঞ্চাপি সর্ববক্ষত্রস্ত ভাবত ৷ ॥৬| 

ংক্রুদ্ধোইতিবলঃ সংখ্যে শস্্রমাদায় বীরয্যবান্। 
জদ্থিবান্ কার্ভবীর্্যস্ত স্থতানেকোইস্তকোপমঃ ॥৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
ধর্মেতি। কথং যুক্তঃ, অপি তু কথম্পি নেতার্ঘঃ। অনাগসো নিবপবাধস্ত ॥২| 

কিমিতি। কিং পাপং ন কৃতং নু, অপি তু সর্বধং পাঁপমেৰ কৃতমিত্যর্ঘঃ ॥৩ 
কিমিতি। -তত্র হ্ববাজধান্তাম্। অনপত্রপা নির্লজ্জ 19 
বিলপ্যেতি। বহু প্রচুরম্। মহাঁতপা বামঃ 1৫ 
দ্দাহেতি। অগ্গৌ তদীযশ্রৌতাগ্সৌ, তার্থমেবাগ্লিপদোপাদানাৎ ॥৬। 
সংহুদ্ধ ইতি। অতিবলঃ সাঁতিশধকাধিকবলবান্, বীর্ধ্যবান্ মানসিকবলবাংস্চ গা 

হা পিত! আপনি ধর্মজ্ঞ ছিলেন, চিবদিন সংপথে বহিয়াছিলেন এবং সকল 

প্রাণীর প্রতিই নিরপরাধ ছিলেন ; স্থৃতবাং আপনাব এই প্রকাব মৃত্যু কি সঙ্গত 
হইয়াছে 1 ॥ ॥ 

আপনি বৃদ্ধ, তাহাতে আবাব তপস্তাষ প্রবৃত্ত ছিলেন ; যুদ্ধ কবিতেছিলেন না, 
এই অবস্থায় যাহারা নিশিত বাঁণসমূহদবাবা আপনাকে বধ কবিয়৷ গিয়াছে, তাহাবা 
কোন্ পাপ ন| কবিয়াছে ?0৩॥ 

আপনি যুদ্ধ কবিতেছিলেন না, অথচ ধর্ম্জ্ঞ ও একাকী ছিলেন; এই অবস্থায 
আপনাকে বধ কবিযা রাজধানীতে যাইয়া সেই নির্লজ্ঞ পাপিষ্টেবা মন্্রিগণ ও 
বন্ধুগণেব নিকট কি বলিবে 1” 19) 

বাজা! মহাঁতপা বাম এইবপ নানাবিধ বহুতব সককণ বিলাপ করিয়া পিতার 

সমস্ত প্রেতকাধ্য কবিলেন ॥৫॥ 

ভবতনন্দন শক্রনগববিজয়ী বাঁম তাহাব পিতাঁকে (শ্রত) অগ্নিতে দাহ কবিলেন, 
তাহাঁব পৰ সমস্ত ক্ষত্রিয়-বধেৰ প্রতিজ্ঞ! কবিলেন ॥৬| 

(৫) লালপ্যৈবম্-_বা বকা। 



পর্ববণি অধ্ঞনবাততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০০৩ 

তেষাঞ্চানুগতা যে চ ক্ত্রিযাঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ 11 
তাংস্চ সর্ববানবাধুদাদ্রামঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৮| 

ত্রিঃসপ্তকুত্বঃ পৃথিবীং কৃত্ব। নিঃক্ষত্রিযাং প্রভূঃ। 
সমস্তপঞ্চকে পঞ্চ চকাব বৌধিরান্ হৃদান।৯॥ 
স তেষু তর্পয়ামাস পিত্ন্ ভূপ্তবুলোদ্বহঃ 

সাক্ষান্দর্শ চ্টাকং স চ বামং ম্বারয়্ড ॥১০॥ 
ততো যজ্জেন মহত জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্। 

তর্পরামাদ দেবেন্রুত্বিগ ভ্যঃ প্রদদৌ মহীম্ ॥১১। 
বেদীর্চাপ্যদদদ্বৈমীং কণ্ঠপাষ মহাত্বনে | 
দশব্যামাধতাং কৃত্বা নবোতসেধাং বিশাংপতে 1 ॥১২। 

ভাবতকৌমুদী ০ 
তেযাঁগিতি। অবামৃদ্র1ৎ অবমর্দিতবান্, প্রহবতাং যোদ,ণীম্॥৮ 
ত্রিরিতি। ব্রিঃসপ্তরুত্ব একবিংশতিবাঁবমূ। সমন্তপঞ্ককে তদাখ্যে স্থানে 1৯1 

সইতি। খচীকং নাম ব্বপিতামহম্। ন্যবাঁবষৎ ক্ষত্রিঘবধাদ্িতি শেষঃ ॥১০1 

তত ইতি। মহীং জধলব্ধাং ভূমিম্, জষেন ছিতদ্রব্যেশবত্বোদঘাৎ্চ 1১১ 
বেদীমিতি। হৈমীং হবর্ণময়ীমূ। ব্যামো হস্তচতুষ্টঘম্ঃ “ব্যামো বাহ্বোঃ সকরযোস্ততযো- 

তির্ধ্যগন্তবম্” ইত্যমবঃ। দশব্যামাঘতাং চত্বাবিংশদ্বস্তদীর্ঘাম, বিস্তাবেইপি তাবতীমেব, সমান- 

চতুড়োণবেছ্াঃ প্রসিদ্িত্বাৎ , নবৌৎসেধাং নবব্যামোন্নতাঁং ষট্তিংশদ্স্তোচ্চামিত্যর্ঘঃ 1১২1 

ভাব্তভাবদীপঃ 
মমেতি 1১--১১॥ দশব্টামাষতাং ব্যামো হশ্ুচতুইযমূ, চতারিংশদন্তায়ামবিস্তাবাম, নবোথ 

সেধাং যট্তরিংশদত্তোজ্ছাষাং চেত্যর্থঃ| ব্যাামেতি প্রমাদপাঠঃ 0১২॥ খণ্ডশঃ খগ্ডানি 

অত্যন্ত দৈহিকবল ও মাঁনসিকবলশালী বাম ক্রুদ্ধ হইয়া, অস্ত্র লইয়া, যমেব 
সায় একাকীই যাইয়া, যুদ্ধে কাণ্বীর্ষ্যাজ্জুনের পুত্রদিগকে সংহাঁব কবিলেন 1৭ 

কষত্রিয়শ্রে্ঠ! যে সকল ক্ষত্রিয তাহাঁদেব অনুগত ছিল, যোদ্ধশ্রেষ্ঠ বাম 

তাহাঁদেব সকলকেও বিনাশ করিলেন ॥৮1 

প্রভাবশালী বাম এইভাবে একুশ বাব পৃথিবীকে নিকক্ষত্রিয় কবিবা (কুকদেত্রের 
অন্তর্গত) সমস্তুপঞ্চকে পাঁচটা কধিবেব হুদ কৰিলেন ॥৯॥ 

ভূগুকুলশ্রেষ্ঠ বাম সেই হ্ুদগুলিতে পিতৃলোকের তর্পণ কবিলেন এবং নিজের 

পিতামহ খচীককে প্রত্যক্ষ দেখিলেন; তখন খচীক রামকে ক্ষত্রিষবিনাশ হইতে 
নিবারণ কবিলেন ॥১০। 

তাহার পব প্রতাপশীলী বাম এক মহাধজ্ কবিবা দেববাঁজকে সহ্ষ্ট কবিলেন 
এবং পুরোহিতকে ভূমি দীন কবিলেন 1১১ 



১০০৪ মহাভাবতে বণ- 

তাং কশ্যপন্তান্ুমতে ব্রা্মণাঁঃ খণ্ডশত্তদা। 

ব্যভজংসভ্তেন তে বাজন্। প্রখ্যাতাঃ খাগ্ডবাঘনাঃ ॥১৩] 

স প্রদায মহীং তল্মৈ কশ্যপায মহাত্মনে । 
তপঃ স্থুমহদাস্থায ন্মত্রিযান্তকবো নৃপ ! | 
অন্মিন্ মহেন্দ্রে শৈলেন্দরে বসত্যমিতবিক্রমঃ ॥১৪। 
এবং বৈবমভূত্তস্ত ক্ষত্রিয়ৈলেিকবাফিভিঃ। 
পৃথিবী চাপি বিজিতা বামেণামিততেজসা ॥১৫। 

বৈশম্পাষন উবাচ। 
ততশ্চতুর্দশীং রামঃ সমষেন মহামনাঃ | 
দশযামাস তান্ বিপ্রান্ ধর্মাবাজঞ্চ সানুজম্ ॥১৬| 

ভাবতকৌমুদী 
ভামিতি। খণ্ডশঃ খগ্!নি খগ্ডানি কৃত্বা। ব্যভজন্ ধিতজ্য গৃহীতবন্ত: ॥১৩॥ 
স ইতি। মহীং জবলদ্ধাং পৃথিবীম্। পূর্বন্র খত্বিগভ্যো যজ্জদক্ষিণাঁকপেণ গৃথিব্যাঃ 

কিয়দ্দংশদীনম্, অভ্র তু তদিতবসগ্রপৃথিবীদীনমিত্যবিবোধঃ। আস্থায় অবলগ্ধয, ক্তরিষাস্তকবো 
রামঃ। অনেন চ প্রবন্থেন বামে যুদ্ধবীবত্বং দানবীবত্বং ধর্মবীবত্বঞেতি ভ্রযমের দশিতমন্তসঙ্থেষম্। 
যট্পাদোহ্যং শ্লোক ॥১৪| 

উপনংহরতি--এবমিতি। তন্ত বামস্ত ॥১৫॥ 

তত ইতি। চতুর্দশীং গ্রাপ্যেতি শেষঃ| সমযেন নির্দিষ্টবেলযা ॥১৬| 

এবং নবনাথ! দৈর্ঘ্যে ও বিস্তাবে চল্লিশ হাত এবং উচ্চতাষ ছত্রিশ হাত একটা 

বর্ণবেদী নিম্মাণ কবিয়৷ তাহা মহাত্মা কণ্ঠপকে দান কবিলেন ॥১২। 
বাঁজা! তখন কশ্ঠপেব অনুমতিক্রমে ত্রাহ্মণেবা মেই বেদীটাকে খণ্ড খণ্ড 

কবিয়া বিভক্ত কবি! লইয়া গেলেন? তাহাতেই তীহাব! “খাগ্বায়ন-নামে বিখ্যাত 

হইযা গেলেন ॥১৩॥ 

বাজা! তাহাব পব অপাধাবণ পবাক্রমশালী ও ক্ষত্রিযান্তকাবী বাম ম্হাত্ব। 

কশ্ঠপকে সমগ্র পৃথিবী দাঁন কবিয়া গুকতব তপস্তা অবলম্বনপুরর্বক এই মহেন্দ্রনামক 

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে বাস কবিতেছেন ॥১৪। 
এইভাবে জগদ্াসী ক্ষত্রিয়গণেব সহিত বাঁমেব শক্রতা জন্মিযাছিল এবং 

অমিতত্েজা বাম পৃথিবী জষ কবিধাছিলেন” ॥১৫॥ 
বৈশম্পাঁয়ন বলিলেন-_তাহাব পব মহাঁমনা বাঁম চতুর্দশীর দিন নির্দিষ্ট নমযে 

আঁদিয়৷ সেই ব্রাক্মণদিগকে এবং ভ্রাতূগণের সহিত যুধিষ্টিককে দর্শন দান 
করিলেন 1১৬ 



পর্ববণি অস্টনবতিতযোহধ্যায়ঃ ১৪০৫ 

স তমানর্চ বাজেন্দ্র। ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ প্রভূ | 
দ্বিজানাঞ্চ পবাং পুজাং চক্রে নৃপতিসভমঃ ॥১৭॥ 

অচ্চিত্বা৷ জামদগ্র্যং স পুঁজিতস্তেন চোদিতঃ। 
মহেন্দ্র ত্য তাং রাত্রিং প্রযধৌ দক্ষিণামুখঃ ॥১৮॥ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহস্র্যাং সংহিতাষাং বৈধাসিক্যাং বনপর্বর্ণি 
তীর্ঘযান্রাযাং জামদগ্র্যোপাখ্যানে অউনবতিতমোহ্ধ্যাযঃ ॥০॥ £% 

_2812-7 

ভাঁবতকৌসুদী 

সইতি। আনর্চ পৃজয়ামাস। ছিজানামন্তেষাং ব্রার্খণানাঞ্চ ॥১৭। 

অচ্চিত্বেতি। তেন জামাগ্মোন চ, পূজিত: সম্মানিতঃ, উদ্দিত_-অগ্য অভ্রৈব স্থীযতা- 
মিত্যু্তশ্চ স যুধিষ্তিবঃ। মহেন্দ্র পর্বতে, উট বাসং কৃত্বা ১৮ 

ইতি মহাগহোপাঁধ্যায-ভাঁবতাচার্্য-মৃহাকবি-পদ্মভূষণ-শরীহবিধদীসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টচারধ্যবিরচিতাস্নাং 
মহাভাবতটাকাঁধাং ভাবতকৌমুদীসমাথ্যাযাং বলপর্বণি তীরঘযাত্রাযামষ্টনবতিতমোহধ্যাষঃ ॥০ 

শাহিন 

ভাবতভাবদীপঃ 

খগ্জানি কৃতা, ব্যজন্ বিভাগং কৃতবস্তঃ ॥১৩--১৬ আনর্চ অচ্চিতবান্॥১৭। 'তেন চ উদ্দিত 

ইতি চ্ছেদ্ঃ। উন্য উধিত্বা ॥১৮| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্ব্বৰি নৈলকীধে ভাঁবতভাঁবদীপে অষ্টনবতিতমোহধ্যাঘঃ 1৯৮ 
স্পা 2 

রাজশ্রেষ্ঠ ! তৎপবে প্রভাবশালী ও ন্বপতিপ্রধান যুধিষ্টিব ভ্রীতুগণেব সহিত 
মিলিত হইয়া! বামেব পুজা কবিলেন এবং অন্ঠান্ব্রান্মণদেবও সংকাঁব কবিলেন॥১৭॥ 

বামেব পূজা কবাঁৰ পরে, বাঁমও ঘুধিষ্টিবেব সম্মান করিলেন এবং সেদিন সেখানে 
থাকিবার জন্ত বলিলেন; নুৃতবাং যুিষ্টিব সে বাত্রি সেই মহেন্্রপর্্বতেই থাকিয়া 
পবদিন দক্ষিণমুখে প্রস্থান কবিলেন ॥১৮। 

াা৪য 

* “* সপ্তদরশাঁধিকশততমঃ »--বা ব কা, “*.আষ্টারশাধিকশততমঃ.-”-_ পি নি। 



নবনবতিতমোহ্ধ্যায়; | 
৯2 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
গচ্ছন্ স তীর্থানি মহানুভাবঃ পুণ্যানি রম্যাণি দর্শ রাজা । 
সর্বাণি বিপ্রৈরুপশোভিতানি কচিৎ ক্ষচিন্তীরত ! সাগরস্ত ॥১॥ 
স বৃত্তবাংস্তেযু কৃতীভিষেকঃ সহানুজঃ পাথিবপুত্রপৌন্রঃ ! 
সমুদ্রগীং পুণ্যতমাং প্রশস্তাং জগাম পারিক্ষিত ! পাগুপুত্রঃ ॥২| 
তত্রাপি চাগ্লুত্য মহানুভাবঃ সন্তর্পয়ামাম পিতুন্ স্বাংস্চ। 
দ্বিজাতিমুখ্যেতু ধনং বিহ্জ্য গৌদাববীং সাগরগামগচ্ছৎ ॥৩| 
ততো! বিপাপী দ্রবিড়েমু বাজন্! সমুদ্রমাসাগ্য চ লোকপুণ্যমু। 
অগস্ত্যতীর্ঘঞ্চ মহাঁপবিভ্রং নাবীতীর্ঘান্থ বীবো দৃদর্শ ॥8॥ 

ভাবতকৌমুদী 
গচ্ছন্নিতি। মহান্ অন্নুভীবঃ প্রভাবে যস্ত সঃ “অনতভীবঃ গ্রভাবেহপি” ইত্যমরঃ ১1 

সইতি। হেপারিক্ষিত। পরিক্গিত: পুত্র! | বৃত্তবান্ সন্বৃতিশালী ৷ পািবঃ শান্তন্থ- 
স্তশ্ত গুতো বিচিত্রবীর্ধ্তস্থ পৌত্র ইতি বংশাঙ্ক্রমেণ বাঁজত্বকীর্নান্সহাঁগৌরবং সচিতম্। প্রশস্তাং 
নাম তীরীভূতাং নদীম্।২। 

তত্রেতি। আঁনত্য শ্মাতবা। বিস্জ্য দা, গৌদীবরীং নাম নদীম্ ॥৩ 
ভাব্তভাবদীপঃ 

গচ্ছন্নিতি ॥১| বৃত্তবান্ সবত্ত পািবঃ পৃথীপতিঃ কঠপত্তস্ত পুক্রঃ হৃর্ান্তস্ত পৌত্ো 
যুধিঠিরঃ, তৎপিতু্ধ্স্য স্যযপুত্রতাৎ্ গ্রশস্তীং নাম নদীম্॥২-_৩। নাবীতীর্ঘানি গ্রাহরপীঃ 

বৈশম্পীয়ন বলিলেন-_ভবতনন্দন জনমেজয়! মহাপ্রভাবশালী বাজ যুধিষ্টি 
মহেন্দ্রপর্্বত হইতে প্রস্থান কবিষা পবিত্র ও মনোহব তীর্থসকল দর্শন করিলেন। 
সমুদ্রে কোন কোন তীর্থে সমস্ত স্থানই ব্রাঙ্মণগণে পবিশৌভিত ছিল ॥১ 

জনমেজয়! সদ্বৃত্তিশালী, বাঁজপুত্রে পৌত্র এবং পাব পুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রীতৃগণেব 
সহিত সেই সকল তীর্থে স্নান করিয়া সমুদ্রগামিনী পবমপবিত্রা প্রশস্তানদীতে গমন 
কবিলেন।২। 

মহাপ্রভাঁবশালী ঘুধিষিব সেখানেও নান কবিয়া। দেবতর্পণ ও পিতৃতর্পণ কৰিলেন, 
পৰে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদ্দিগকে ধন দান কবিষা সমুদ্রগাঁমিনী গৌদাবরীনদীতে গমন 
করিলেন ॥৩1 
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তত্রাজ্জুনস্তাগ্রযধনুদ্দবস্য নিশম্য তৎ কন নবৈবশক্যমূ । 
সম্পূজ্যমানঃ পরমধিসংঘৈঃ পরাং মুদং পাুহ্তঃ স লেতে ॥৫॥ 
স তেষু তীর্থেভিষিক্তগান্রঃ কৃষাসহাষঃ সহিতোহনুজৈশ্চ। 
সম্পূজয়ন্ বিক্রমমর্জনস্ত রেষে মহীপাল । পতিঃ পৃথিব্যাঃ ॥৬| 
ততঃ সহত্রাণি গবাং প্রদায় তীর্থেরু তেষহ্ুধবোততমন্ত | 
হ্টঃ সহ ভ্রাতৃভিবর্জনস্ত সনথীর্তয়ামাদ গবাং প্রদানম্॥৭। 
স তাঁনি তীর্থানি চ সাগবস্ত পুণ্যানি চান্ানি বহুনি রাজন্! 1 
ক্রমেণ গচ্ছন্ পরিপুর্ণকামঃ সুর্পাবকং পুণ্যতমং দদর্শ 1৮॥ 
তত্রোদধেঃ কিঞ্দিতীত্য দেশং খ্যাতং পৃথিব্যাং বনমাসাদ | 
তপ্তং সুবৈরত্র তপঃ পুবস্তাদিউং তথা পুণ্যপবৈররবেন্ৈঠ ॥৯| 

ভাবতকৌদুদ্ী 
তত ইতি। যন্ত্র বর্াদ্ঘঃ পদ্নবসো ব্রাঙ্গপশাপাদ্গ্রাহা ভৃত্বা জলে স্থিতাঃ পুন- 

রজ্ছুনেনোত্বোলনাৎ স্বন্বরূপং প্রাচী» তানি নাবীতীর্থানি। এতদুপাখ্যানমাদিপর্ববণি নবাঁধিক- 

দ্বিশততমাধ্যাযােঁ দ্রটব্যম। বীবো যুধিটিরঃ 1৪ 
তত্রেতি। অগ্র্যধনুর্দবস্ত শ্রেষঠধাহ্দ্য। তৎ বর গ্রাহাঁামুত্বোলনরূপং কার্যম্ 1৫1 
সইতি। অভিষিক্তগান্রঃ লরপিতশরীরঃ, কষ্ানহাযো ভ্রোপদীসহিতঃ ॥৬া 

তত ইতি। অন্থধবাঃ সমুদ্রান্তেযু উত্তম্ত | সীর্ভরামাস যুধিষিরঃ 1৭ 
সইতি। পবিপূর্ণকামঃ ন্নানদাঁনাদিনা ৷ হ্র্পাবকং নাম প্রাগ বণিতং তীর্ঘম 1৮ 

রাজা । তাহাৰ পব বীৰ যুধিষ্টির দ্রবিডুদেশে জগৎপবিত্র সমুদ্রে যাইয়া নিষ্পাপ 
হইয়া, তৎপরে মহাপবিত্র অগস্ত্যতীর্থ (ইহাও একটী নাবীতীথ) এবং অপব চারিটা 
নাবীতীর্থ দর্শন কবিলেন ॥81 

সেখানে শ্রেষ্টধনুর্ধার অর্জুনেব সেই জলজন্ত উত্তোলনবপ মানুষের অসাধ্য 
কর্ণের বৃত্ীস্ত শুনিষা এবং মহধিগণকর্তৃক সম্মানিত হইতে থাকিয়া যুধিষ্টির পরম 
আনন্দ লাভ কবিলেন ॥৫॥ 

রাজা! পৃথিবীপতি যুর্ষ্ির দ্রৌপদী ও ভ্রাতাঁদেব সহিত মিলিত হইয়া সেই 
তীর্ঘগুলিতে ত্বীন কবিয়া এবং অর্জুনেৰ বিক্রমের প্রশংসা কবিতে থাকিযা আঁনন্দ 
অন্থুভব কবিতে লাগিলেন ॥৬॥ 

তাহার পৰ যুধিষ্টির সমুদ্রেব সেই সকল তীর্থে সহস্র সহস্র গো দান কবিয়া 
আনন্দিত হইয়। ভ্রাতাদেব সঙ্গে অঙ্জুনেৰ গো! দানের আলোচন! কবিলেন ॥৭ 

রাজা! তদনন্তব বুধিষ্টিব ক্রমশঃ সমুদ্রের সেই সকল তীর্থে ও অন্ান্ত বহুতর 
তীর্থে গমন কবিষা পুর্মিনোবথ হইযা৷ পুণ্যতম স্র্পাবকতীর্থ দর্শন করিলেন।৮1 



১০৮ মহাভাবতে পু ধন 

স তত্র তামগ্রযধনুদ্দরস্ত বেদীং দদর্শায়তগীনবাছুঃ | 
খচীকপুত্রস্ত তপস্থিসংঘৈঃ সমাবৃতাং পুণ্যকৃদর্চনীধাম্ ॥১০| 
ততো বসুনাং বন্ুধাধিপঃ স মরুদ্গণানাঞ্চ তথাশ্থিনোশ্ | 

বৈবন্বতাদিত্যধনেশ্ববাণামিন্্রন্ত বিষ্ণোঃ সবিতুধিভোম্চ 0১১॥ 
ভবস্ চন্্রস্ত দিবাকরস্য পতেবপাং সাধ্যগণস্ত চৈব। 
ধাতুঃ পিতৃণাঞ্চ তথা মহাত্মা রুদ্রন্ত রাজন্! সর্গণস্ত চৈব ॥১২॥ 
সবন্বত্যাঃ সিদ্ধগণস্ত চৈব পুচশ্চ যে চাপ্যমরাভ্তথান্যে। 

পুণ্যানি চাপ্যায়তনানি তেষাং দরদর্শ রাজা স্থমনোহবাণি ॥১৩॥ (বিশেষকম্) 
তেষুপবাসান্ বিবিধানুপোত্য দত্বা চ বত্ানি মহান্তি বাজ । 

তীর্থেরু সর্ব্বেদু পবিপ্ল-তাঙ্গঃ পুনঃ স সুর্পাবকমাজগাম ॥১৪॥ 

ভাবতকৌসুদরী 
তত্রেতি| স্থরৈর্দেবৈঃ, অত্র বনে, পুবস্তাঁ পূর্বম্। ইচ্টং যক্ঞঃ কৃতঃ1৯ 
সইতি। অগ্রাঃ শরেষ্ঠে। ধনদধরস্তস্ত ৷ খচীকপুত্রস্ত জমদগেঃ 1১০1 
তত ইতি। বৈব্্ঘতো ঘমঃ, আদিত্যা সবিতৃদ্দিবাকবপৃেতরে নব। ভবস্ত শিবস্ত। অপাং- 

পতেরবরুণন্ত ৷ ধাতুর্র্ঘণঃ। সগণন্থ প্রমথবর্গনহিততন্ত। পু আদিত্যবিশেষন্থ । আয়তনানি 
তপঃক্ষেত্রাণি 1১১--১৩। 

ভাবতভাবদীপঃ 
পঞ্চাদ্দরসো দুনিশাপবশাদ্যত্তর স্থিতা অজ্জুনেন চ শাপান্মোচিতাস্তানি নাবীতীর্ঘনি 1৫--৬| 

অদ্থধরোত্তমন্ত লমুতস্ত 1+--১৩॥ তেবু তীর্যেবুং উপবাদান্ সগীপবাধিনো বিবুধান্ পঞ্ডিতা- 

সে স্থান হইতে সমুদ্রতীবের কিছু দেশ অতিক্রম করিযা পৃথিবীবিখ্যাত একটি 
বনে উপস্থিত হইলেন; দেই বনে পূর্বে দেবতারা তপস্ত। কবিয়াছিলেন এবং 
ধর্দাপবায়ণ রাজারা যজ্ঞ কবিয়াছিলেন ॥৯॥ 

আয়ত-স্ুলবানু যুিষ্টিব সেই বনেৰ ভিতরে শ্রেষ্ঠধনুর্ধব জমদগ্সিব তপস্তাব বেদী 
দর্শন করিলেন, সে বেদীটা ধান্মিকগণেব পুজনীঘ বলিয়া তখনও তপস্থিসমূহে 
পবিবেষ্টিত ছিল ॥১৭॥ 

রাজা! তাহাব পব বন্ুগণ, মকদ্গণ, অশ্বিনীকুমাবদ্বয, ঘম, আদিত্যগণ, কুবের, 

ইন্দ্র, প্রভু বিধু সুর্য, শিব, চন্দ্র, দিবাকব, বকণ, সাধ্যগণ ব্রদ্মা, পিতৃগণ, প্রমথগণেব 
সহিত ক্র, সবন্বতী, সিদ্ধগণ ও পবা এবং অগ্ ঘে সকল দেবতা আছেন, ভাহাদেব 
পুণ্য ও. মনোহর আরতনগুলিকে পৃথিবীপতি মহাত্া যুধিষ্টিব দর্শন 
করিলেন ॥১১--১৩| , 

(১৪) তেঘংপবাপান্ বিবুধান্থপোম্ত__বা বকা নি। 



পর্ব নবনবতিতযোহধ্যায়ঃ | ১০০১ 
স তেন তীর্থেন তু সাগবস্ত পুনঃ প্রয়াতঃ সহ সোদবীয়ৈঃ। 
দ্বিজৈঃ পৃথিব্যাং প্রথিতং মহসিত্তীর্ঘং প্রভাসং সমুপাজগাম ॥১৫॥ 
তত্রাভিষিক্তঃ পৃথুলোহিতাক্ষঃ সহানুজৈর্দে্বগণান্ পিতৃংস্চ। 
সন্তর্ঘয়ামাস তথৈব কৃষ্ণা তে চাপি বিপ্রাঃ সহ লোমশেন ॥১৬॥ 
স ছাদশাহং জলবাযুভক্ষঃ কৃর্ববন্ ক্ষপাহঃস্থ তাভিষেকম্। 
সমস্ততোহগীনুপদীপয়িত্বা তেপে তপো ধর্মভূতাং ববিষ্টঃ ॥১৭॥ 
তমুগ্রযাস্থায় তপশ্চরস্তং শুশ্রাব বামশ্চ জনার্দিনশ্চ | 
তৌ৷ সর্বববৃষ্প্রববৌ সসৈন্যো যুধিঠিরং জগ্মতুরাজমীড়ুম্ ॥১৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
তেঘিতি। অত্রোর্দেস্ঠানীং বিবিধতাছুপবাসানামপি বিবিধত্মূ। অত্র “উপবাসান্ সমীপ- 

বাঁধিনঃ, বিবুধান্ পণ্ডিতান্ বিবিধানিত্যপপাঠ১ উপোন্ঠ বষ্টৈবাবান্ত” ইতি লীলকঞ্ । তত্বেষম্, 
কর্তবি উপবামপদাহ্পপন্তেঃ “বদ আচ্ছা্দনে” ইত্যস্ত যঙ্গাদিত্বাভাবাৎ সম্প্রসারণাঁসভবেন 

উপোষ্ঠেতি পদীসম্ভবাচ্চ। উপৌষ্য বিধাষ, মহাস্তি প্রচুবাণীত্যর্থ। পরিপ্রতান্বঃ ন্নাতা, 

হুর্পারকং তীর্ঘম্ 1১৪1 
সইতি। সোরদবীষৈভ্রতৃভিঃ। দিজৈঃ সহচবৈত্র্ধণৈঃ 1১৫॥ 

তত্রেতি। পুথুনী বিশালে লোহিতে চ অক্ষিণী যন্ত স:। কৃষ্ণা ভ্রৌপদী 1১৬। 
সইতি। জলবাযুতক্ষ ইত্যবধাবণপবম্। ক্ষপাহচ্থ বাত্রিযু দিবনেযু চ 1১৭ 

রাজ। ঘুধিষ্টির সেই আয়তনগুলিতে নীনাবিধ উপবাস এবং প্রচুব বত্ব দান 
কবিযা এবং সেই সকল তীর্থে স্নান কবিয়া পুনরায় ন্ুর্পাবকতীর্থে আগমন 
কবিলেন 1১৪1 

তিনি ভ্রাতৃগণ ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া! গুনবায় সমুদ্রেব সেই 
তীর্থপথ দিয়া যাইতে থাকিয়া পৃথিবীবিখ্যাত প্রভাসতীর্থে আগমন কবিলেন ॥১৫॥ 

বিশাল লোহিতনয়ন যুধিঠিব ভ্রাতুগণেব সহিত সেই প্রভাসতীর্থে স্নান কবিয়া 
দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ কবিলেন ; আব ভ্রৌপদী এবং সেই সকল ত্রাহ্মণেরাও 
লোমশের সহিত (যথাসম্ভব) নন ও তর্পণ কবিলেন ॥১৬| 

তদনম্তব ধাশ্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বার দিন পর্যযস্ত জল ও বাধুয়াত্র ভক্ষণ কবিয়া, 
বাত্রিতে ও দিনে স্নান করিতে থাকিয়া এবং সকল দিকে অগ্নি প্রজ্থলিত করিয়া 
তপন্তা করিলেন ॥১৭] 

তাহাব পর বাম ও কৃষ্ণ শুনিতে পাইলেন যে, যুধিষ্টির ঘোরতব তপন্তা আস্ত 
কবিয়া তাহা সম্পাদন করিতেছেন ; তখন বৃষ্চিবংশশ্রেষ্ঠ বাম ও কৃষ্ণ সসৈম্তে 
অজমীঢবংশসন্তুত ঘুধিঠিবেব নিকট গমন কবিলেন ॥১৮1 

বন-১২৭৮৮) 



১৩১৩ মহাভীরতে বন 

তে বৃষ্ঃঘঃ পাঙুন্থতান্ সমীন্ষ্য ভূমৌ শয়ানান্ মলদিখীগাত্রীন্। 
অনহ্তীং ভ্রৌপদীধপি দৃষট! জুঃখিতাশ্চভুশুরার্তনাদম্ ॥১৯| 
ততঃ ন রামঞ্চ জনার্দনঞ্চ কাঞ্চিঞ শান্বঞ্চ শিনেশ্চ পৌত্রমৃ। 
অন্যাংশ্চ বুষ্ণীনুপগয্য পুজাং চক্রে বথাধন্মমদীনসত্ঃ ॥২০॥ 
তে চাপি সর্বান্ প্রতিপুজ্য পার্থান্ তৈঃ সৎকৃতাঃ পাওুন্তৈস্তখৈব | 
ঘুধিন্টিরং সংপবিবার্ধ্য রাজন! উপাবিশন্ দেবগ্ণণা বথেন্দ্রম॥২১॥ 
তোং স সর্ববং চবিতং পরেষাং বনে চ বাসং পরম গ্রতীতঃ। 

অন্তরার্থামিন্ত্রস্ত গতঞ্চ পার্থ, নিবেশনং হষ্টমনাঃ শশংস ॥২২॥ 

ভারতকৌমুদ্ী 
তমিতি | আস্থার অব্য । চবন্তমন্ৃতিষ্ঠতম্। আজমীঢ়মজমীঢবস্তুম্ 1১৮ 
তইতি। অনরৃতীং তাদৃশহখভোগাষোণ্যাম। আর্তো নাদো ঘশ্থিন্ কর্দণি তৎ 1১ 
তত ইতি। কাধিৎ প্রদ্য্* ৷ শিনেঃ পৌন্রং সাত্যবিষ্ক ৷ অদীনসত্বঃ অনন্নাধ্যবষাষঃ 1২০ 
তইতি। পার্থান্ পাগুবান্। সংর্ুতা আদৃতাঃ। সংপবিবার্ধ্য পরিবেষ্্য 1২1 
তেষামিতি ৷ পরেষাং ছূর্য্যোধনাঁদীনাম্। ইন্্ন্ত নিবেশনমিতি সন্বন্ধঃ |২২| 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
নুপোত্য বদ্ধৈরাবান্ত রানি চ তেভ্য এব দৃত্বা1১৪॥ তেন ভীর্ঘেন সিদ্কৃতীবমার্গেণ 1১৫-_-১৯॥ 
কারি প্রত্যরম্, পৌত্রং সাত্যকিম্ 1২০২৩] 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীষে ভাবতভাঁবদীপে নবনবতিতযোধধ্যায়ঃ 1৯৯ 

পাগুব্গণ ভূতলে শয়ন কবেন এবং তাহাদের অঙ্গসকল ধুলিতে পবিপূর্ণ, ইহা 
দেখিয়া, আব তাদৃশ ছৃঃখভোগ্েব অযোগ্য ত্রৌপদীকেও দেখিযা সেই বৃষ্রিংশীষেবা 
অত্যন্ত হুঃখিত হইযা! আর্তনাদ কবিতে লাগিলেন ॥১৯1 

তদনন্তব অত্যন্ত অধ্যবসায়শালী যুধি্টিব__বাম, কৃষ্ণ গ্রদ়, শান্ব, সাত্যিকি 
এবং অন্থান্তি বুঝ্িবংশীয়গণেব নিকটে বাইবা। তীহাদেব বথাষোগ্য সম্মান 
কবিলেন ॥২০।॥ 

তখন তীঁহাবাও পাগুবদেব সকলকেই প্রতিসম্মীনিত করিলে, পাণ্ডবেবাও 

আবাব নেইবপই তীহাঁদেব আদব ক্বিলেন। বাজা! তখন দেবগণ যেমন 

ইন্দ্রকে পবিবেষ্টন করিরা উপবেশন কবেন, তেমন বৃঞিবংণীয়েবা যুধিষ্টিবকে 
পবিবেষ্টন কবিয়া উপবেশন করিলেন ॥২১॥ 

তাহাব পৰ হুষটচিন্ত বুরি্িব বিশেৰ আশ্বস্তভাবেই তাহাদেব নিকটে ছূর্য্যোধন- 
প্রভৃতিৰ আঁচবণ, নিজেদেব বনবাদ এবং অস্ত্রশিক্ষাব জন্য ইন্দ্রভবনে অঙ্জুনের 

গমন ইত্যাদি নংবাঁদ বলিলেন ॥২২। 

0৪-ছ্ধিতম্বপি। 



সপ ক পাশ 

পর্ব্বণি শততমোহধ্যায়ঃ | ১০১১ 

শ্রুত্বা তু তে তন্ত বচঃ প্রতীতাস্তাংস্চাপি দৃষ্ট। স্থরুশানতীব। 
নেত্রোন্তবং সংমুগুচূর্হারহা ছুঃখারিজং বারি মহানুভাবাঃ ॥২৩1 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈবাসিক্যাং বনপর্ব্বণি 
তীর্ঘাত্রায়াং বাঞ্চেরবুধিভিরসমাগমে নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০। % 

৫১ 

শততমোহ্ধায়ঃ | 

227 

জনমেজয় উবাঁচ। 

প্রভাসতীর্ঘমাসাগ্য পাণ্বা বুষ্তযস্তথা | 
কিমকুরর্ন্ কথা শ্চৈষাং কান্তত্রাসংস্তপোঁধন ! ॥১॥ 
তে হি সর্ব মহাত্মানঃ সর্ধ্শান্্রবিশারদাঠ | 
বুষ্য়ঃ পাণুবাশ্চৈৰ সুহ্ৃদশ্চ পবম্পবম্॥২| 

ভাঁবতকৌমুদী 
শ্রত্বেতি। প্রতীতাঃ কৃতপ্রত্যযাঃ তান্ পাগবান্। মহার্হ! মহীমান্যাঃ ২৩ 

ইতি মহামহোপাধ্যাঘ-তাবতাার্ধ্-মহাকবি-পন্লভূষণ-শ্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভ্্রচারধ্যবিবচিতায়াং 
মহাভাঁবতটাকাযাং ভারতকৌমুদ্দীসমাখ্যাযাং বনপর্ববণি তীর্ঘ্যাত্রায়াং নবনবতিতমোহ্ধ্যাষঃ ॥০। 

প্রভাসেতি। কথ৷ আলা'পাঁঃ এবামৃভযেষাং পবস্পরম্ ॥১| 

তইতি। অতো বিবিধবিষষালোচনা ধ্ুবৈবাসীদিতি ভাবঃ ২ 

৯ শাপলা 

তখন মহামান্ত ও মহাপ্রভাবশীলী সেই বৃষ্ণিবংশীয়েবা যুধিষ্টিরেব কথা শুনিয়া, 
তাহা বিশ্বাম কবিয়া এবং তাহাদিগকে অত্যন্ত কৃশ দেখিয়া হুখপীড়াবশতঃ অশ্রু 

মোচন কবিতে লাগিলেন ॥২৩॥ 
92টি 

জনমেজয় বলিলেন--““তপোধন ! পাণগ্ডবগণ ও বৃঞ্চিগণ প্রভাঁসতীর্ঘে যাইয়া 
কি করিযাছিলেন এবং সেখানে তীহাঁদেব পবস্পব কি আলাপ হইয়াছিল? ॥১1 

তাহারা সকলেই মহাত্মা ও সর্বরশাস্্রবিশীবদ ছিলেন এবং বুষ্ণিগণ ও পাগুবগণ 

পরস্পব সুহ্ৃদ্ও ছিলেন” ॥২| 

* **অষ্টাদশাধিকশততমঃ+-*--বা ব কা, “* উনবিংশত্যধিকশততমঃ.””--পি নি। 



১০১২ মহাভাবতে ধন- 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

প্রভাসতীর্ঘং সপ্প্রাপ্য পুণ্যং তীর্থ, মহোদধেঃ। 
বুঝ্ঝয়ঃ পাঁণুবান্ বীবাঁঃ পরিবার্যোপতস্থিবে ॥৩॥ 

ততে৷ গোল্গীরকুন্দেন্দু-মণালরজত গ্রভঃ | 
বনমালী হলী বামো বভাষে পুক্ববেক্গণমূ্ 18॥ 

ন কৃষ্ণ! ধর্মশ্চবিতো! ভবায়ু জন্তোবধর্মশ্চ পবাভবায় | 

বুধিষ্ঠিবো যত্র জা মহাত্মা বনাশ্রষঃ ব্রিশ্ঠযতি চীববাসাঃ ॥৫1 
দুর্য্যোধনম্চাপি মহীং প্রশান্তি ন চাস্ত ভূমিধিববং দদাতি। 
ধর্্মাদধর্মশ্চবিতে গরীযানিতীব মন্যেত নবোহঙ্গবুদ্ধিঃ ॥৬॥ 

দুর্য্যোধনে চাঁপি বিবর্ঘমানে যুধিষ্িরে চান্ুথমাভ্তবাজ্যে | 

৮০০৬৮ ৪ তত তা ৩ 

কিং ন্বত্র কর্তব্যমিতি প্রজাভিঃ শঙ্কা মিথঃ সংজনিতা নরাণাম্॥৭| 
ভারতকৌমুদী 

প্রভাঁষেতি। পবিবধধ্য পবিঝেষ্টয, উপতস্থিবে সমীপে স্থিতাঃ ৩ 
তত ইতি। হলী হলধবঃ। পুফরেক্ষণং পুগুবীকাক্ষং কৃষ্ঃম্ ॥৪| 

নেতি। ভবাধ উন্নতযে, জন্তোনাহবগ্ত । জা জটাভূৎ, চীববাসাঃ কৌঁপীনভৃৎ 14 
দর্ধ্যোধন ইতি। অঙ্পবুদ্ধিবিত্যনেন মহাঁবুদ্িন্ত নৈবং মন্যেতেতি স্থচিতম্ ৬ 

দর্য্যোধন ইতি। অন্থথং যথা স্তান্বথা, আত্তং পবৈগৃহীতং বাজ্যং যস্ত তন্মিন্ মতি, 

অন্র পুণ্যপাপয়োর্ধ্যে অন্ম(ভিঃ, কিং পুণ্যং পাপং বা কর্তব্যমিতি শঙ্কা সন্দেহঃ প্রজাভিঃ 

ভাব্তভাবদীপঃ 
প্রভাসেতি।১--৩]॥ হলীতি হলধবত্বাৎ ধর্শস্তাপি নিন্দীং কবিষ্যতীতি ধ্বনিতম্ 181 

তবায় অভ্যুদ্যাধ ॥8| বিববং শরীবগৃহনাষ ন দদীতীত্যর্থঃ |৬| মিথ: শঙ্কা, ধর্দীধর্মযোঃ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_বীব বৃষ্ঠিগণ মহাসমুদ্রেব পুণ্যতীর্ঘ প্রভাসতীর্ঘে যাইযা 
পাগুব্গণকে পরিবেষ্টন কবিযা৷ অবস্থান কবিলেন ॥৩| 

তাহাৰ পব গোছুপ্ধ, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, মৃণাল ও বৌপ্যেব ন্যায় শুত্রবর্ণ এবং 
বনমালাধাবী হলধর বাম কৃষ্ণকে বলিলেন-18॥ 

কৃষ্ণ! ধর্ম্েৰ অনুষ্ঠান কবিলেও মানুষের উন্নতি হয না, আবার অধর্মোব 
অনুষ্ঠান করিলেও তাহার অবনতি ঘটে না। যেহেতু মহাত্মা যুধিিব জটা ও 
কৌগীন ধারণ কবিয়া' বনে থাকিয়া কষ্ট ভোগ কবিতেছেন ॥৫॥ 

আবাঁব ছুর্যযোধন পৃথিবী শাসন কবিতেছে; কিন্তু পৃথিবী উহাকে (প্রবেশ 
করিবাব জন্ত) বিবব দ্িতেছেন না; অতএব ধর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা অধর্দানুষ্ঠানই 
ভাল; ইহাই যেন অল্লবুদ্ধি লোক মনে কবিবে ॥৬ 

€০)**পুণ্যতীর্থং মহোদধেঃ_-বা বকা (৭)*"কিং তত্র--পি, *"কিত্বত্র-_বা বকা। 



পর্ববণি শততমোহ্ধ্যাযঃ | ১০১৩ 

অয়ং স ধর্ম প্রতবো নবেন্দ্রো ধর্মে ধূতঃ সত্যধৃতিঃ প্রদীতা । 

চলেছি রাজ্যাচ্চ স্খাচ্চ পার্থ ধন্দমীদপেতস্ত কথং বিবর্দেহ ॥৮1 

কথং নু ভীদ্রশ্চ কৃপশ্চ বিপ্রে। ভ্রেণশ্চ বাজ। চ কুলস্ত বৃদ্ধঃ| 

প্রত্রাজ্য পার্থান্ স্ুখমাপ্পুবস্তি ধিক্ পাপবুদ্ধীন্ ভবত প্রধানান্ ॥৯॥ 

কিং নাম বক্ষ্যত্যবনিপ্রধানঃ পিতুন্ সমাগম্য পবত্র পাপঃ। 
পুত্রেষু সম্যক্ চবিতং মযেতি পুত্রানপাপান্ ব্যববোপ্য বাজ্যা ॥১০॥ 

ভাবতকৌমুদী 
নবাণাং মধ্যে, মিথঃ পবস্পরং সংজনিতাঁ। তথা চ পাঁপে সতি দূর্ধ্যোধনস্ত বৃদ্ধি, তশ্িন্সঘতি চ 

যুধিষ্তিবস্ত ক্ষষ ইতি প্রত্যক্ষদর্শনাৎ পাঁপমেব কর্তব্যম্? আহোম্বিৎ অনযব্যভিচাবমস্রীকৃত্যাপি 

পুণ্যং শ্রেয়নঃ কাঁবণম্, ইতি বৃদ্ধোপদেশাৎ পুণ্যমেব কর্তব্যমিতি ভাবঃ ॥% 

অথ কৃতামপি প্রতিজ্ঞামুতক্রম্য যুধিষ্ঠিবো বলেন কথং ন বাজ্যং গৃহীতবানিত্যাহ-_-অবমিতি। 

ধর্মপ্রভবো ধর্মপুত্রঃ ৷ ধর্থে ধুতোহবস্থিতঃ, *ধুঙ, অবস্থানে” ইত্যস্ত রূপম্। সত্যবৃতিবঘার্থ ধৈর্য: 
চলেদ্ত্রশ্েখ। বিবদ্ধেৎ প্রতিজ্ঞাভঙ্গেন বাজ্যলাভাৎ 1৮] 

পাগুবনির্বাসনে ভীন্সাদীনামপি সম্মতিং সম্ভাব্য তান্ নিন্দতি__কথমিতি। বাজ! ধূতবা রঃ | 
পাঁপবুদ্ধীন্, পক্ষপাতাদিত্যাশযঃ। ভবতেতি তু ভ্রোণরুপযোবগুমুপলক্ষণম্ 1৯ 

বিমিতি। পাঁপঃ অবনিপ্রধানে। ধৃতবাষ্, অপাঁপান্, ত্রান পুত্স্থানীযান্ পাগ্বান্, বাজ্যাৎ 
ব্যবরোপ্য নির্বাস্ত, পবত্র পরলোকে, পিতৃন্ সমাগম্য, ময। পুণ্েযু সম্যক চবিতং ব্যবস্বতমূ, ইতি 
কিং নাম বক্ষ্যতি বক্তুং শক্ষ্যতি? কথমপি ন॥১া 

ভাবতভাবদীপঃ 

কিং বলীয় ইতি শীল্রান্তবযোবিরোধাৎ সংশযঃ ॥৭॥ বাজ্যাচ্চ স্থখাচ্চি চলেন্ন তু ধর্ধাদিতি 
শেষঃ, তত্র হেতুঃ ধর্মার্িতি। ক্থমিত্যুপহাসার্থম॥৮--৯॥ অবনিপ্রধানো ধৃতবাষ্টু 1১০ 

দুর্যোধনেব উন্নতি হইতেছে, আব ছুঃখ দ্যা বাজ্য হবণ কৰায় যুধিষ্টিবের ক্ষয় 
হইতেছে; স্ৃতবাং পুণ্য ও পাপেব মধ্যে আমাদেব কোন্টা কর্তব্য, এইভাবে 
লোকেরা লোকেৰ মধ্যে পবস্পব সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছে ॥৭ 

ধর্সেব পুত্র, ধর্মে অবস্থিত, যথার্থ ধীবপ্রকৃতি ও দাতা--এই রাজা যুধিষ্িব রাজ্য 
ও সুখ হইতে বিচ্যুত হইতে পাবেন বটে ; কিন্তু ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইযা কি কবিয়! 

উন্নতি লাভ করিতে পাঁবিবেন || 

ভীন্ম, ব্রাহ্মণ দ্রোণ ও কৃপ এবং বংশেব মধ্যে বৃদ্ধ ধুতবাষ্ট্র--ইহাঁবা পাঁগুবগণকে 
নির্ব্বাসিত কবিয়! কি কিয়া সুখ পাইতেছেন; স্ুতবাং পাপবুদ্ধি ভরতবংশীষ 
বৃদ্ধদিগকে ধিক্ ॥৯॥ 

পাঁপাত্ম। ধৃতবাষ্ট্র নিষ্পাপ পুত্রস্থানীয় পাঁগুবগণকে রাজ্য হইতে নিবর্বাসিত 
কবিষ। পবলোকে পিতৃলোৌকদেব নিকটে যাইযা ইহা! কি বলিতে পাঁবিবে যে, “আমি 
পুত্রগণের প্রতি স্াধ্য ব্যবহাঁৰ কবিয়াছি ? ॥১০। 



১০১৪ মহাভারতে ব্ন- 

নাপে ধিয়! সম্প্রতি পশ্ঠতি ম্ম কিং নায় কৃতাহমচচ্ষুরেবমূ | 

জাতঃ পৃথিব্যামিতি পািবেষু প্রত্রাজ্য কৌন্ডতেবমিতি ব্ববাজ্যাৎ ॥১১। 
নূনং সমৃদ্ধান্ পিতলোকভূমে চামীকরাভান্ ক্ষিতিজান্ প্রফুল্লান্। 
বিচিত্রবীরধ্যস্ত স্ুতঃ সপুত্রঃ কৃহ্বা নৃশংসং বত পণ্ঠতি ব্্র ॥১২1 

ব্যুঢোভরাংান্ পুথুলোহিতাক্ষান্ ইমান্ ব্ম পুচ্ছন্ স শৃণোতি নূনম্। 
প্রাস্থাপরদ্যৎ স বনং হুশন্কো বুধিষিবং সানুজমাতশন্ত্রম্ ॥১৩। 

পপ পাপা পপ পক আত আশ লে পাশপাশি 

হৃতরাষ্াব্যিস্তকারিতাং নিন্দতি--নেতি। অহং পূর্ববজন্মনি কিং নাঁম পাঁপং কৃত এবমিখমূ 
অচ্করদ্ধো াতঃ? তন জানামীতি ভাবঃ। লম্প্রতি তু কোস্তেরং স্বরাজ্যাৎ প্রতরাঙা, পৃথিব্যাং 
পারিবেধু মধ্যে কিং নাহ কীদুশে। জাঁতো 'ভব্যেষিতি, ধিষ্কা ন পর্ঠতি স্ম নালোচিতবান্। 

অতীব্যণিতে। জাত ইতি ভাব: 1১১৫ 
ইহুলোক ইব পরলোকেহপি ধৃতরাষ্টন্ত নিন্দাং সন্ভাবর়তি-_নূনমিতি | সুতো বিচিপ্রবীর্যসত 

গুত্রো গতর, নৃশংনং পাওবনির্বাসনলপং নিষ্ঠরৎ কর্শ কতা, পিতুলোকভূমৌ৷ পরলোকে, দমূদ্ধান্ 
ধর্শরদ্ধিদ্পন্নান্, অতএব চামীকরাঁভান্ কাঞ্চনবর্ণান্, দিতিজান্ অন্থান্তান্ নৃপতীন্, নূনং 

নিশ্চিতমেব, প্রকু্লান্ নং প্রতছুঠনহান্তেন প্রছুনব্দনান্, পষ্টতি ভরক্যতীতি ভবিষ্যৎদামীপ্যে 
বর্তনানা! 'তে। ধিগিষদুভরলোকনিন্বার্থ, ধতনাষট্রমিতি ভাঁবঃ। বতেতি খেদে, ম্মেতি 
পাদপূরণে 1১২1 

তেভ্যঃ প্রত্যঙ্ষত এব পররাষ্ট্র স্বনন্দাং শ্ো্তীত্যাহ _বৃ়েতি। স ধরার ছে 
প্রগাড়ৌ উন্তরো উত্তমৌ চ অংনৌ স্কঘ বেবাং ভান্, পৃধুলোহিতার্গাংস্, ইমান্ উক্ভান্ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
নাঁনাবিতি। কিং নাম্ পাপ কৃত্াহ্মচন্থর্জাতঃ, কৌন্তেরং প্রত্রাজ্য কীদূশো ভবিত্তামীতি ধিদ্া 
নানৌ পঠতীত্যধ্যািত্য যোজ্যন্ £১১ চাদীকরাভান্ কনকগ্রভান্, এতন্সরণচিহুম নৃশংং 
নিন্দ্যং কর্শ 1১২॥ ইমান্ ভীগ্মাদীন্ শুণাতি হিনন্তি, শৃশোতীতি লেখকপ্রমাদ% ন শৃণোতীতি 
গৌড়পাঠে তু--"অরদরিবৈর্থানরো ঘোহ্যযন্তঃ পুরুবো যেলেদমলং পচ্যতে যদিদমগ্ভতে তক্তৈব 

“আমি পূর্ববন্মে কি পাঁপ করিয়া ইহজন্মে এইবপ অন্ধ হইয়াছি, (তাহা জানি 
না), আবাব এখন বুধিটিবকে ভাহার আপন বাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া 
পুথিবীর রাজাদের মধ্যে কিরূপ হইব ইহা বোধ হয় তখন ধৃতরাষ্ট্র মনে মনেও 
আলোচনা করে নাই ॥১১| 

হার! ধৃতরাষ্ট্ পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া, এই নৃশংন কার্ধ্য করিযা, 
পরলোকে বহিরা, ধাম্মিক ও স্বর্ণ অ্যান্ঠি রাজাকে নিশ্চবই (বিক্রপেব হানিতে) 
্রকুল্লমুখ দেখিতে পাঁইবে 1১২॥ 

(১১) পন বাজ্যাথা বাব কানি। (৯৩) শ্ণাতি দুনম্ববাব কানি। 



পর্ববণি শততমোহ্ধ্যাযঃ | . ১০১৫ 

যোহয়ং পরেষাং পুতনাং সমৃদ্ধাং নিবাযুধো দীর্ঘভূজো নিহন্যা। 
শ্রুত্বৈব শব্দং হি বুকোদরস্ত যুগ্ন্তি সৈম্ানি শকৃণু সমুত্রম্ 1১৪॥ 
স ক্ষুৎপিপীসাধ্বকৃশস্তবন্থী সমেত্য নানায়ুধবাণপাণিঃ। 

বনে স্মবন্ বাসমিমং স্থঘোরং শেষ ন কৃর্ধ্যা'দতি নিশ্চিত যে ॥১৫॥ 

ন স্থস্ বীর্য্যেণ বলেন কশ্চিৎ সমঃ পুথিব্যামপি বিগ্যাতেহন্তাঃ | 
স শীতবাতাতপকশিতাঙ্গো ন শেষমাজা বহুহৃ স্ কুর্ধ্যাৎু ॥১৬॥ 

প্রাচ্যান্ নৃপানেকবথেন জিত্ব! বুকোদবঃ সানুচবান্ বণেষু। 

্স্ত্যাগমদ্যোহতিবন্তবন্ী সোহয়ং বনে ব্রিস্টতি চীরবাসাঃ ॥১৭॥ 

পরলোকস্থান্ ক্ষিতিজান্, পৃচ্ছন্ তেষাং হাস্তকাবণং জিজ্ঞালমানঃ সন্, নূনং নিশ্চিতমেব, শৃণোঁতি 

এত শ্রোস্তি, যৎ, স ধূতবাষ্টঃ, অশক্ষো নিরুদেগ এব, আত্তশস্্ং লববান্ত্রবিদ্ামপি সান্থজং যুধিষিবমূ, 

বনং প্রাস্থাপযৎ্। পক্গপাঁতেন গুণবতামেব যুধিষ্িবাদীনাং নির্বাসনমেব তেষাঁং হাস্তকাবণমিতি 
2১৩ 

সা ভীমব্ষিষং বিবুণোতি--য ইতি । পৃতনাং সেনাম্। শবৃৎ্ণ পুবীষম্ ১৪। 

_ সইতি। তবন্বী বলবান্। শেষং ন কুরধ্যাৎয অপি তু নিঃশেষমেৰ বুর্ধ্যাৎ 1১৫ 
নেতি। বীর্যং মানসিকী শক্তি:, ব্লঞ্চ কাধিকী শক্তিঃ। আজো! যুদ্ধে, অনু 

শব্রবৃন্দম্ |১৬] 
ভাব্তভাবদীপঃ 

ঘোঁষো৷ ভব্তি। ঘমেতৎ কর্ণাবপিধায শৃণোতি দস যদৌৎক্রমি্তন ভবতি নৈনং ঘোষ 
শৃণোতি'” ইতি শ্রত্যর্োহনুসন্ধেষঃ 1১৩১৪ শেষং ন কুর্ধ্যাৎ নিঃশেবমেব নাশয়েদিত্যর্থ 

তা'ৰ পব সেই দৃঢ় গীববস্ন্ধ ও বিশীল লোহিতনেত্র বাজগণকে সেই হাস্তেব 
কাঁবণ জিজ্ঞাসা কবিলে, ধূতরাষ্ট্র নিশ্চযই ইহা শুনিবে যে, “তুমি ভ্রাতাদেব সহিত 
অন্্রবিন্ঠায় সুশিক্ষিত যুধিষ্ঠিবকে নির্বাসিত কবিগাছিলে কি না, (তাহা ভাবিযাই 
আমবা হাঁসিতেছি) ॥১৩॥ 

যে দীর্ঘবাঁু ভীমসেন নিবন্ত্র হইয়াও, অস্ত্রশত্ত্রে সজ্জিত বিপক্ষসৈন্তকে সংহাব 
কবিতে পাবেন, সেই ভীমসেনেব শব্দ শুনিয়াই বিপক্ষসৈন্যেবা ভযে মলমূত্র ত্যাগ 
কবিযা থাকে ॥১৪ 

. ক্ষুধা, পিপাঁস! ও পথেব পবিশ্রীমে কৃশ সেই বলবান্ ভীমসেন নানাবিধ অন্ত্র ও 

বাণ ধাবণ করিয়া যাইয়া, বনবাঁসের এই ভয়্কব কষ্ট স্মরণ কবিয়া শক্রুপক্ষেব শেষ 
বাখিবেন না- ইহাই আমার দৃঢ় ধাঁবণা ॥১৫। 

কি মানসিক বল, কি দৈহিক বল, কৌনটাতেই উহাৰ সমান অপব কোন 
লোক পৃথিবীতে নাই ; শীত, বাযু ও বৌদ্রে কৃশীকৃতদেহ সেই প্রসিদ্ধ এই ভীমসেন 
যুদ্ধে শক্রদিগকে নিঃশেষই করিবেন ॥১৬। 



১০১৬ মহাভারতে ব্ন- 

যঃ সিদধুকুলে ব্যজয়নদেবান্ সমাগতাঁন্ দাক্সিণীত্যান্ মহীপান্। 
তং পশ্যতেমং সহদেবমদ্য তরব্বিনং তাপসবেশরূপম্ ॥১৮॥ 

বঃ পাধিবানেকরথেন জিগ্যে দিশং প্রতীীং প্রতি যুদ্ধশোগ্ুঃ | 
সোহয়ং বনে মূলফলেন জীবন্ জটা চরত্যগ্ভ মলাচিতাঙ্গঃ ॥১৯| 
সত্রে সমৃদ্ধেহতিবথস্ত বাজ্জো বেদীতলাছুৎ্পতিতা সুতা যা। 

সেয়ং বনে বাসমিমং সুদুঃখং কথং সহত্যগ্ভ সতী সুখারা ॥২০| 
ত্রিবর্গমুখ্যস্ত সমীরণস্তয দেবেশ্বরস্তাপ্যথ চাখ্িনোশ্চ | 
এবাং স্বাণীং তনয্াঃ কথং নু বনেহচরন্ হত্তন্খাঃ সুখাহাঃ ২৯ 

ভাঁবতকৌমুদী 
প্রীচ্যানিতি। স্বত্তি ম্লেন। তবম্বী বলবান্। চীববাসাঃ কৌগীনধাবী 0১৭ 
অথ প্রীচ্যাং ভীমবিজযং বর্ণধিত্বা ততক্রমেণ বর্ণযন্ জ্যোষ্টমপি প্রতীচীবিজধিনং নকুলমুননজ্য 

অবাঁচীবিজধিনং সহদেবং ব্যতি--য ইতি । নৃষু দেবা ইব নৃদেবান্তান্ ১৮ 

-ইদ্ানীং নকুল বর্ণঘতি__য ইতি । যুদ্ধে শৌগ্ডে মত্তঃ | ম্্লাচিতাঙ্গো ধুলিব্যাপ্তা্ঃ [১০ 
ত্রোপদীং বিবুণোতি__সত্র ইতি। জত্রে যভ্ঞে। বাভ্ো দ্রপদস্ত 1২০] 
ত্রীতি। ত্রিবর্গে ধন্ধার্থকামেবু মুখ্য: শ্রেষ্ঠো ধর্ম ইত্যন্ত্থ, সমীরণস্ত বাযোঁ দেবেহবস্ 

ইন্সম্ত । অন্তত্থখান্তিবোহিতন্থথাঁ হুখার্হীঃ স্খভোগযোগ্যাঃ 1২১। 

ভারতভাবদীপঃ 
1১৫--১৬| স্বস্তি দ্েমেণ, আগমৎ্ আগতঃ ॥১৭--১৮॥ লৌহয়ং নকুলঃ|১৯| রাজ! 

ভ্রপদস্ত [২০॥ ত্রিবগমুখ্যস্ত ধর্মস্ত | ত্রিবর্গে) ধর্শকামার্ঘৈঠ, ইত্যমবঃ। বনে অচবন্ হি, 
অতিরথ ও বলবান্ ষে ভীমসেন একমাত্র রথে, অনুচরবর্গে সহিত পুর্রবদেশীয় 

রাজগণকে যুদ্ধে জয় করিযা কুশলেই আগমন করিয়াছিলেন, এই সেই ভীমসেন 
কৌগীন পরিধান করিয়া বনবাসের কষ্ট ভোগ কবিতেছেন ॥১৭ 

ঘিনি সমুদ্রের তীরে সম্মিলিত মনুত্যশ্রেষ্ঠ দাক্ষিণাত্য নৃপতিগণকে জয় 
করিয়াছিলেন, এই সেই বলবান্ সহদেবকে আপনাবা আঁজ তপন্বিবেশে দর্শন 
ককন 0১৮1 

ুদ্ধমত্ত যে বীব একবথে পশ্চিমদিকের রাঁজগণকে জয় কবিয়াছিলেন, এই সেই 
নকুল ফল-মূল-ভক্ষণে জীবিত থাকিয়া, জট! ধাঁবণ করিয়! এবং ধুলিধূসরাঙ্গ হইয়া 
আজ বনে বিচব্ণ করিতেছেন ॥১৯] 

অতিব্থ ক্রপদবাজার ঘে কন্তা আড়ম্বরপূর্ণ যজ্বেদী হইতে উথিত 
হইয়াছিলেন; এই সেই দ্রৌপদী সুখভোগেব যোগ্য হইয়াও আজ এই বনবাসেব 
গুকতর ছুঃখ কি করিয়া সহ্য কবিতেছেন ! ॥২০॥ 

ধর্ম, বাধু ইন্দ্র এবং অখ্থিনীকুমাবদঘ্-_-এই পঞ্চ দেবতার পঞ্চ পুত্র স্ুখভোগেব 
যোগ্য হইযাও কি করিয়া বনের ভিতবে ছুঃখে বিচরণ করিলেন 10২১1 
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জিতে হি ধর্মস্য হতে সভার্য্যে সন্রাতৃকে সানুচরে দিবন্তে। 
দুর্য্যোধনে চাপি বিবর্ধমীনে কথং ন সীদত্যবনিঃ সশৈলা! ॥২২॥ 

সাত্যকিরুবাচ | 

নরাম! কালঃ পরিদেবনায় যছুতরং তত্র তদেব সর্ববে। 

সমাচরামো হনতীতকালং যুধিিরো যগ্পি নাহ্ কিঞ্চিৎ ॥২৩॥ 
যে নাথবন্তে। হি ভবন্তি লোকান্তে নাত্বনা কর্ন সমারভস্তে ৷ 
তেথান্ত কাধ্যেষু ভবন্তি নাথাঃ শিব্যাদয়ো রাম ! যথা যযাতেঃ ॥২৪॥ 

যেষাং তথা রাম ! সমারভত্তে কার্য্যাণি নাথাঃ স্বমতেন লোকে । 
তে নাথবন্তঃ পুরুষপ্রবীরা! নানাথবৎ বৃচ্ছ-মবাপু,বন্তি ॥২৫॥ 
কম্মাদিমৌ রামজনার্দিনৌ চ প্রহ্ুশান্ৌ চ ময়া সমেত । 
বসন্ত্যবণ্যে সহ সোদবীয়ৈ ব্্েলোক্যনাথানধিগম্য পার্থাঃ ॥২৬॥ 

আক্ষেপাদব্রবীতি-_জিত ইতি। নিবস্তে নির্বাসিতে। নীদতি বিদীর্ধাতে /২২1 
নেতি। পবিদ্বেবনীষ বিলাপাঁষ, যৎ উত্তবং পবকর্তব্যম্। নাহ ন ব্রবীতি 4২৩] 

যইতি। নীথঃ সহাধঃ। আত্মনা শ্বযম্। ভবস্তি প্রবৃত্ত! ইতি শেষঃ 1২৪॥ 

যেষামিতি। নাথাঃ সহাযাঃ । অনাথবৎ নিঃসহাধা ইব, কৃষ্ছুং কষ্টম্ 1২৫ 
কম্মার্দিতি। ভ্রৈলোক্যনাথান্ বলপ্রভাব্ণ ব্রিভূবনগ্রতৃত্বযোগ্যান্ রামাদীন্ 1২৬ 

ভাঁ্যা, ভ্রাতা ও অন্ুচরবর্গেব সহিত ধর্মপুত্র যুধিতিব বিজিত ও নির্ববাসিত 
হইয়াছেন ; আর (পাঁপাত্বা) দূর্যোধন বৃদ্ধি পাইতেছে + ইহাতে পর্ববতসমন্থিতা 
পৃথিবী বিদীর্ণ হইতেছেন ন1 কেন ?” ॥২২॥ 

সাত্যকি বলিলেন--“বলদেব ! এটা বিলাপ করিবাঁব সময় নহে। বদিও 

ুধিিব কিছু বলিতেছেন নাঃ তথাপি আমরা সকলেই অবিলম্বে সেখানে যাঁইয়া-- 
যাহা পরকর্তব্য, তাহাই করি ॥২৩| 

কারণ যে সকল লোক সহীয়সম্পন্ন হন, তীহাবা নিজেবা কোন কর্দ্দ কবেন 

না। যেহেতু শিবিপ্রভৃতি যেমন যযাঁতিব কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তেমন 
সহায় লোকেরাই তীহাদের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥২৪॥ 

বলদেব! জগতে সহাঁয় লোকেরা আপন আপন মত অনুসাবে ধাহাঁদের কার্ধ্য 
কবে, সেই সহায়সম্পন্ প্রধান পুরুষেবা নিঃসহায়ের ন্যায় কষ্ট অনুভব কবেন না ॥২৫॥ 

আমার সহিত এই বাম ও কৃষ্ণ এবং প্রহার ও শান্ব, আঁমবা এই কয় 

(২২) ইত: পবম্ ***একৌনবিংশত্যধিকশততমৌহধ্যাব১__বা! ব কা, “শবিংশত্যধিকশত" 
তমোহধ্যাযঃল-পি নি। ২৪)-৮শৈব্যাদয়ো বাম 1 নি । 

বন-১২৮ ৮৮) 
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নির্ধাতু সাধ্বগ্য দশার্হসেনা প্রভৃতনানাধুধচিত্রবন্ধা | 
ঘমক্ষয়ং গচ্ছতু ধার্তরা্ট্রঃ সবান্ধবে৷ বৃঝিবলাভিভূতঃ |২৭॥ 
ত্বং হেব কোপাৎ গৃথিবীমগীমাং বিনাশযেস্তিষঠতু শাঙ্গধনা। 
স ধার্তবাষ্ট্ং জহি সানুবন্ধং বৃত্রং বথা দেবপতিরহেন্দ্রঃ 1২৮। 
ভ্রাতা চ মে বঃ স সখা গুরুশ্চ জনার্দনস্তাতপম্চ পার্থ | 
যদর্থ মৈচ্ছন্মনুজঃ স্ুপুর্েং শিখ্যং গুরুশ্চাপ্রতিকৃলবাঁদম্ ॥২৯| 

বদর্থমত্যুগ্ঠতমু্তমং তৎ কবোতি কর্ম্মাগ্র্যমপারণীয়মূ। 
তস্থাস্তরবরষাণ্যহুত্মাপ্ত্ৈবিহত্য সর্ববাণি রণেহভিভূয় ॥৩০| 

ভাবতকৌমুদী 
নির্ধাতিতি | দরশার্হাণাং বুক্ধীনাং সেনা । যমক্ষষং যমালষম্ 1২৭1 

তুমিতি। ত্বমেক এবেতি ভাবঃ। শানধিঘ্বা কৃঝ্: ৷ বৃত্রং বৃত্ান্থরম্ 1২৮ 
ভ্রতেতি। যো! মে ভ্রাতা পিতৃবস্পুত্রসম্পর্কাৎ্খ সখা সৌহার্দাৎ, গুরুশ্চ অন্্শিক্ষাদানাৎ, 

জনা্দিনন্য কুষ্ঠ চ আত্মলমঃ সখা, স পার্থোহজ্ছনশ্চ, ভিষ্ঠত্বিতি পূর্ববানবৃত্তিঃ । যেন হি মনুজঃ, 
যরর্থং দবকার্্যকবপণার্থম, সুপুত্রম, এচ্ছৎ, গুরশ্চ অপ্রতিকূলবাদং শিল্কম্ এচ্ছৎ। অজ্জুনশিল্কো- 

হহমন্্ুনস্ত তৎ কার্ধ্যং কবিষ্যারমীতি শেষঃ |২৯| 

অগ বিপক্গঃ কর্ণোহস্তীতি চেভভ্রাহ-যদর্থগিতি। যেন কর্ণেন ঘাদর্থং ছূর্ধোধনবিপঙ্গ- 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

অন্তস্থথ! ইতি চ্ছেদঃ |২১--২৩। নাঁথবস্ত উশর্ধ্যবন্তঃ। ভাবে ঘঙ, নাত্মনা ন য়ং লাথাঃ 

কার্্যসাঁধকা:, শিব্যাদৰ ইত্যেবপাঠঃ, শৈব্যাদয ইতি পাঠে তু স্বার্থে স্ুঙ,1২৪-২শা সূ 

জনই ত্রিভুবনেবও প্রভুহ্ব করিতে পারি; সুুতবাং আমাদিগকে পাইয়া পাঁগুবগণ 
কেন আত্মীবগণেব সহিত বনে বাঁম করিতেছেন ? ॥২৬| 

নুতরাঁং অগ্ঠই বুঝ্সেনা বিচিত্র বর্ম পরিধান করিয়া! এবং প্রচুর পরিমাণে 

নানাবিধ অস্ত্র লইয়া লুন্দবভাবে নির্গত হউক ; পৰে বান্ধবগণের সহিত দূর্যোধন 
বুষিসৈন্তে আক্তাস্ত হইযা। বমালয়ে গমন ককক ॥২৭॥ 

অথবা কৃষ্ণ (প্রভৃতি) থাকুন; আপনি একহি ত ক্রোধে এই পৃথিবীটাকেও 
বিনাশ করিতে পাঁবেন , শ্ুতবাং দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রান্ুরকে বধ কবিয়াছিলেন, 
তেগন আপনিই অনুচববর্গেব সহিত দুর্য্যোধনকে বধ ককন ॥২৮। 

যিনি আনাব ভ্রাতা, সখা ও গুক এবং কৃষ্ণের আত্মতুল্য সন্ত সেই অর্জনও 
থাকুন। কারণ, মানুষ থে জনয সুপুত্র ইচ্ছা কৰে এবং গুক যে জন্য অপ্রতিকুলবাদী 
শিত্য ইচ্ছা কবেন, তাহা আমিই কবিব ; কেন না, আমি অর্জনের শিবু ॥২৯1 

(২৮)-""সংঝেটয়েকিটতু শগিধন্থা-বা বকা নি। (২৯)"নযার্ঘমৈচ্ছন্ মহুজা;--বা ৰ কা। 
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কোপাচ্ছিরঃ সর্পবিষাগ্রিকল্পৈঃ শবোভমৈরুম্মথিতান্মি বাম | 
খড়েগন চাহং নিশিতেন সংখ্যে কাষাচ্ছিবস্তম্ত বলাৎ, প্রমথ্য ॥৩১। 
ততোহস্য সর্ধবাননুগান্ হনিষ্বে হুর্য্যোধনঞ্াপি কুরূংন্চ সর্ধবান্। 
আত্তাযুধং মামিহ বোহিণেষ! পশ্যন্ত ভৈমা যুধি জাতহর্ষাঃ ॥৩২॥ 
নি্বন্তমেকং কুরুযোধমুখ্যানগ্রিং মহাকক্ষমিবান্তকালে 
্র্থ্যমুক্তান্ নিশিতান্ ন শক্তাঃ সোঢ়ুং কৃপদ্রোণবিকর্ণকর্ণাঃ ॥৩৩1 

(কলাপকম্) 
জানামি বীর্ধ্যঞ্চ জয়াত্বজস্য কাক্চির্ভবত্যেষ বথা বণস্থঃ| 
শান্বঃ সনূতং সবথং ভূজাভ্যাং হুঃশাঁসনং শান্ত বলাৎ প্রষথ্য 1৩৪! 

ভাবতকৌমুদ্রী 
জবার্থম্, উত্তমমন্ত্রম্ অভ্যুদ্যতম, যণ্ঠ কর্ণঃ অন্যৈবপাঁবণীষমূ, অগ্রাং ভেষ্ঠং তৎ দৃর্য্যোধনবিপক্ষবিজয- 

বপং কর্ম করোতি ; অহমুক্তমান্তৈঃ বণে তন্ত সর্বাণি অস্তরবর্ধাণি বিহত্য, তর্খভিভূষ, কোপা, 
সর্পবিষাগ্সিকলৈঃ শবোত্তমৈঃ, তন্ত শিবঃ উন্মথিতাম্মি বিদলিগ্তামি। অথবা হে বাম। অহ্ং 
সংখ্যে যুদ্ধে বলাৎ নিশিতেন খড্গেন তন্ত কায়াৎ শিবঃ প্রমথ্য নিপাত্য, ততঃ অন্ত কর্ণন্য অর্বন্ 

অন্ুগান্,ছূর্ষ্যোধনঞ, অন্যান সর্ববান্ কুনংস্াপি হনিস্তে। হে বৌঁহিণেষ। বাম! ভৈমা ভীমপক্ষীযা 
যৌধাঃ, জাতহর্বাঃ অন্তঃ, অন্তকাঁলে মহাঁকক্গং মহাশু্বনম্, নিস্তং দহস্তমগ্রিমিব, ইহ যুধি, 
আত্বাধুধং গৃহীতান্রম্, কুকযোধমখ্যান্ নি্ন্তমূ একৎ মামেব পশ্যন্ত। কিট, কুপদ্রোণবিকর্ণকর্ণা 
অপি গ্রদ্য়সুক্তান্ নিশিতান্ বাঁণান্ সৌঁচং ন শক্তা ভবেধুঃ ॥৩০ _ ৩৩] 

জানামীতি। এষ কা্চিঃ কৃষপুত্রঃ প্রথা, বণস্থো যথা ভবতি, তথা ভূতন্ত জযাত্বজস্ত 
অঞ্জুনপুত্রহ্য অভিমন্থোশ্চ বীর্ধ্যং জানামি ॥৩৪1 

বলদেব ! যে কর্ণ যে জন্য উত্তম অন্ত্র নকল ধাঁবণ কবিয়াছে এবং যে কর্ণ 
অন্যের অসাধ্য সেই শ্রেষ্ঠ কার্য সম্পাদনও কবিয়া থাকে, আমি উত্তম উত্তম 
অস্ববাবা যুদ্ধে সেই কর্ণেব সমস্ত অস্ত্রর্ণ প্রতিহত কবিষা এবং তাহাকে পরাভূত 
কবিযা, সর্পবিষ ও অগ্নিব তুল্য তীক্ষ উত্তম বাণসমূহ দ্বারা ক্রোধে তাহার মস্তক 
বিদীর্ণ কবিবঠ কিংবা আমি নিশিত তববাবিদ্বারা যুদ্ধে বলপূর্ধ্বক তাঁহাঁৰ দেহ 
হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন কবিয়া, তৎপবে তাহাঁৰ সমস্ত অনুচব, ছুর্য্যোধন এবং সমস্ত 
কৌববকে বিনাশ কবিব। বোহিনীনন্দন! তৎকালে ভীমপক্ষী লোকেরা 
আনন্দিত হইয়া দেখিবে ঘষে, প্রলযকালে অগ্নি যেমন শু মহাঁবন দগ্ধ কবে, আমি 

একাকী অস্ত্র ধাঁবণ কবিয়া সেইকপই সেই যুদ্ধে কুকপন্দীয় যোছ্শ্রেষ্ঠদিগকে 
বিনাশ কবিতেছি। ভাব পৰ, কৃপ, ভ্রোণ, বিকর্ণ ও কর্ণ-_ইহাবা প্রত্যকনি্িপ্ত বাঁণ 
সহা কবিতে পাঁবিবেন না ॥৩০-_-৩৩ 



৯০২০৪ মহাভারতে বন- 

ন বিস্ততে জান্ববতীন্তস্ত রণেহব্ষহাং হি রণৌৎকটস্ত 

এতেন বালেন হি শহ্বব্ দৈত্যস্ত সৌভং সহসা প্রুন্ম্ ॥৩৫ 
রূভোরুবত্যায়তগীনবাহুবেতেন সংখ্যে নিহতোহহ্থচক্রঃ | 

কো নাম শান্বস্ত মহারথস্ত রণে সমক্ষং বথমভ্যুদীয়াৎ ॥৩৬| 
যথা প্রবিশ্যান্তরমন্তকস্ কালে মনুষ্তো ন বিনিক্রমেত। 
তথা প্রবিশ্যান্তরমস্ত। সংখ্যে কো নাম জীবন্ পুনরাব্রজেচ্চ ॥৩৭॥ 

দ্রোণঞ্চ ভীন্মঞ্চ মহাবধৌ তৌ স্থতৈর্তঞ্চাপ্যথ সোমদভমূ। 
সব্ববাণি সৈন্যানি চ বান্ুদেবঃ প্রধক্ষ্যতে সায়কবহ্নিজালৈঃ ॥৩৮1 

ভাঁবতকৌমুদী 
নেতি। জান্বতীস্তন্ত শী্বস্ত, অবিষহ্মজয্যমিতার্থঃ। সৌভং বিমানম্ 7৩৫) 
বৃত্বেতি। বৃত্ত গোলো উরু ষস্ত সঃ অত্যাষনগীনৌ অতিদীর্ঘস্থুলৌ বাহ্ যন্ত সঃ। সংখ্যে 

যুদ্ধে, অশ্থচন্রো৷ নাম বীরঃ। রথম্ আদীষেতি শেষঃ ॥৬৬া 

যথেতি। অন্তকন্ত অন্তবং বাহুমধ্যম। সংখ্যে অন্তবং ফুদ্ধস্ত মধ্যম্ 1৩৭1 

দ্রোণমিতি। বাস্থদেবস্ত সর্ববসংহাবসামর্থযমনেন সুচিতম ৩৮1 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
পার্ধোহপি তি্টত্িতি পূর্বেশীৰ্যঃ, ঘারর্থং শত্রবধার্থম্ 1২৯1 তত জুপুত্রাদিকম্ অন্মাকমন্তীতি 
শেষঃ।৩০--৩১ ভৈমা ভীমকর্মকর্তীবো ভীম্বংশজা বা ।৩২--৩৩1 জাঁতুজহ্যাভিমন্তোঃ 

অর্জুনেব পুত্র অভিমন্থ্ার বলও আমি জানি, _যুদ্ধে থাঁকিয়া এই প্রছ্ায় যেমন 
হয়, অভিমন্তুও তেমনই হইতে পারিবে । তা'র পর, শান্ব বাহুযুগলদ্বার! বলপূর্ববক 
অভিভূত করিয়া ব ও সারথির সহিত ছুঃশীসনকে নিগৃহীত ককক ॥৩৪। 

যুদ্ধে যুদ্ধমত্ত শান্বেব কিছুই অসহা নাই। কারণ, এই শীন্বই বাল্যকালে 
শহ্ববাস্ুবেব বিমানখানাকে হঠাৎ বিনষ্ট করিয়াছিল ॥৩৫1 

তাৰ পৰ, যাহার উকষুগল গোল এবং বাহুযুগল অতিশয় দীর্ঘ ও ন্ুল ছিল, 
সেই অশ্বচক্রকেও এই শাম্বই যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছিল; স্ুৃতবাং যুদ্ধে মহারথ 
শীন্বেব সমক্ষে কোন্ ব্যক্তি রথ লইয়া আসিতে পারিবে ?॥:৬। 

আয়ুশেষকালে যমেব বাহুযুগ্ললেব মধ্যে প্রবেশ করিয়া মানব যেমন নির্গত 
হইতে পাবে না, তেমন শান্বেব যুদ্ধমধ্যে প্রবেশ কবিরা কৌন্ ব্যক্তি জীবিত 
অবস্থার আবার ফিরিয়া আসিতে পাবিবে ? 0৩৭ 

তাঁর পর, কৃষ্ণ বাণবহ্নিদমূহদ্বারা মহাঁরথ ভীগ্ম ও দ্রোণকে এবং পুত্রগণে 
পবিবেদ্টিত সোমদত্তকে, আব সমস্ত সৈশ্কে দগ্ধই কবিয়া ফেলিবেন 1৩৮ 



পর্ববণি শততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০২৯ 

কিং নাম লোকেন্ববিষহ্ৃমস্তি কৃষ্ণস্ত সর্ব্বেধু সদেবকেষু। 

আত্তায়ুধস্তোত্মবাণপাণেশ্চক্রায়ুধস্তাপ্রতিমস্থ যুদ্ধে ॥৩৯] 
ততোহনিরুদ্ধোপ্যসিচর্মপারির্মহীমিমাং ধার্তবাষ্ট্রেিসংজৈৈঃ 
কৃতোত্মাক্সৈনিহিতৈঃ কঝোতু কীর্ণাং কুশৈর্বেদিমিবাধ্ববেষু ॥৪০| 
গদৌল্সকৌ বাহুকভান্গুনীথাঃ শুবশ্চ সংখ্যে নিশঠঃ কুমারঃ | 

রণোতুকটো সাবণচারুদেষে। কুলোচিতং বিপ্রথয়ন্ত কন্ম ॥৪১| 
সবৃষ্টিভোজান্বকযৌধমুখ্যা সমাগত! সাত্ৃতশুবসেনা | 

হত্বা রূণে তান্ ধূৃতরাষ্ট্পুত্রান লোকে যশঃ স্ষীতমুপাকবোতু ॥৪২॥ 
ততোহভিমন্যুঃ পৃথিবীং প্রশাস্ত যাবদূত্রতং ধর্মভৃতাং ববিষ্ঠঃ। 
যুধিষ্ঠির পাঁবয়তে মহাত্মা দ্যুতে যথোক্তং কুরুসতমেন ॥৪৩| 

ভারতকৌমুদী 
কিমিতি। দেঁবৈঃ সহেতি সদেবকান্তেযু, বহুবীহো কপ্রত্যঃ 1৩৯ 
তত ইতি। কৃতোৌতমান্স্ছিনমত্তকৈত নিহিতৈভূ তলপাতিতৈঃ ৷ কীর্ণাং ব্যাপ্তাম্॥৪৭॥ 
গদেতি। গদাঁদীনি বৃঝ্বীবাণাং নামানি। বিপ্রথঘন্ত প্রকাঁশয়ন্ত 1৪১। 

সেতি। সাত্তন্ত যছুবশস্ত শুবসেনা বীবসৈত্তম। উপাকবোতু উৎপাদযতু 1৪২ 
অথ ধার্তবাষ্ট্রান্ বিজিত্য বযমেব কিং তদীযবাজ্যং গৃহীমঃ । যেন বনবাঁসব্রতসমাণ্চেঃ পূর্ব 

যুধিিবো বাজ্যং ন গৃহীযাদিত্যাহ__তত ইতি । পাবযতে সমাপষতি 18৩] 

কৃষ্ণ যখন উত্তম বাণ, চক্র বা অন্ান্ত অস্ত্র ধাবণ কবেন, তখন যুদ্ধে উনি 
অতুলনীযই হন; স্ৃতরাং দেবগণেব সহিত সমস্ত জগতে কৃষ্ণেব অসহা কি 
আছে ?॥৩৯। 

তা'র পর, যাজ্িকেরা যেমন কুশদাবা বজ্ঞবেদি আততীর্ণ কবেন, সেইবপ 
অনিকদ্ধও অসি-চর্দম ধারণ করিয়া, মস্তকচ্ছেদনপূর্র্বক ভূশাধিত কবিযা অচৈতন্ত 
ধার্তবাষ্ট্রগণদ্াবা এই পৃথিবীকে আততীর্৭ণ ককক ॥৪০॥ 

বীর গদ, উল্মক বাহুক, ভাম্গ, নীথ, কুমাৰ নিশঠ এবং বুদ্ধমত্ত সাঁবণ ও 
চাকদেষ্চ_ ইহারা যুদ্ধে বংশোচিত কার্ধ্য প্রকাশ ককক 3১ 

যছুবংশীয় বীরবাহিনী বুঞ্চি ভোজ ও অন্ধকবংশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধাব সহিত 
মিলিত হইয়া! যাইয়া যুদ্ধে সেই ধৃতবাষপুত্রগণকে বধ কবিয়া জগতে বিপুল যশ 
উৎপাদন ককক ॥৪২| 

তাহাব পব ধাঁম্মিকশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধি্ির দূতক্রীড়াব সমবে যেবপ বলিযাছিলেন, 
সেই অন্ুসাবে যে পর্যন্ত বনবাসব্রত সমাপ্ত না কবেন, সে পর্যস্ত অভিমন্যু যাইহা! 
ঝুকবাজ্য শীনন ককক 178৩1 



১০২২ মহাভারতে বন- 

অন্মৎপ্রযুক্তৈবিশিখৈঞ্জিতাবিস্ততো মহীং ভোক্ষ্যতি ধর্নাবাজঃ | 
নির্ধার্তবাষ্্রাং হতদুতপুত্রামেতদ্ধি নঃ কৃত্যতমং যশস্তাম্ ॥88॥ 

বাস্থদেব উবাচ | 

ংশরং মাধব ! সত্যমেতদ্গৃহ্ীম তে বাক্যমদীনসত্। | 

স্বাভ্যাং ভূজাভ্যামজিতান্ত ভূমিং নেচ্ছেৎ কুরূণামৃযভঃ কথঝিৎ ॥৪৫॥ 
ন হোষ কামান্ন তয়ান্ন লোভাদৃধুধিঠিরো৷ জাতু জহাৎ স্বধন্মা। 
ভীমার্ভুনৌ চাতিবথ মৌ চ তথৈব কৃষ্ণ দ্ুপদাত্বজেয়মূ ॥৪৬॥ 
উভে হি ঘুদ্ধেহগ্রতিমৌ৷ পৃথিব্যাং বুকোদবশ্চৈৰ ধনগ্রয়ণ্চ | 
কল্মান্ন কৃৎন্নাং পুথিবীং প্রশাসেন্মাদ্রীন্তাভ্যাঞ্চ পুবস্কতোহবমূ ॥৪৭| 
বদা তু পাঞ্চালপত্তির্হাত্ম| সকেকবশ্চেদিপতির্বযঞ্চ | 

যুধ্যেম বিক্রম্য রণে সমেতান্ডদৈব সরে বিপবো হি নস্থ্যঃ ॥৪৮| 

ভারতকৌমুদী 
অক্মদিতি। জিতা অববঃ অপরেহপি শত্রবো যন্ত পঃ। যশন্তং যশস্কবম্ 8৪ 
অসূংশযমিতি। হেযাধব। মধুদেশজাত। সাঁত্যকে! হে অদীনসত্ব। অনল্পবল || 

বুরূপামুবভঃ শ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ, নেচ্ছেখ, কাপুকষতাপ|তাদিত্যাশযঃ ॥৪৫| , 
তহি দ্বষমবেব নির্বাত্িত্যাহ--নেতি। জাঁতু কদাচিৎ, হাথ তাজেৎ ৪৬1 
অগ্যথ! বুগ্দুপদেশং বিনাপি ন্ববমেবাসৌ রাজ্য গৃরীষাদিত্যাহ -উভাবিতি ॥৪৭ 
তহি কদাসে বাজ্যং গৃহীযাদিত্যাহ--যদেতি। সমেতা মিলিতাঃ| নন্থার্ন তিষ্ঠযুঃ ॥৪৮। 

তা'র পর (বনবাসত্রত সমাপ্ত হইব গেলে), যুধিষ্টির যাইয়! বাজ্য পাঁলন 
কবিবেন; তখন খৃতবাষ্ট্রের পুত্রগণ ও কর্ণ থাকিবে না এবং আমবা বাণদ্বাব! 
তৎকালীন শক্রদিগকেও জয় কবিঘ! দিব। ইহাই আঁমাদেব কার্যেব মধ্যে প্রধান 
কার্ধ্য এবং কীত্তিজনক কার্য” 88| 

কৃষ্ণ বলিলেন-_“মহাবল সাত্যকি | তোমীর এই সত্য বাক্য আমবা 
নিঃসন্দেহেই গ্রহণ করিতাঁম বটে ? কিন্ত কৌরবশ্রেষ্ঠ যুধিষিবই যে আপন বাছ- 
বলে অবিজিত বাঁজ্য কোন প্রকারেই গ্রহণ কবিতে ইচ্ছা কবিবেন না ॥8৫। 

এই ধুরিষ্টির ইচ্ছা, ভব বা লোভবশতঃ কখনও ন্বধর্্ণ ত্যাগ কবিবেন না 
কিংবা! অতিবথ ভীম ও অর্জুন এবং নকুল ও সহদেব, আর দ্রুপদনন্দিনী এই কৃষ্ণ 
- ইহা স্বধর্ম ত্যাগ কবিবেন না 0৪৬] 

না হইলে, ভীম ও অর্জুন_ ইহারা ছুই জনই পৃথিবীব মধ্যে যুদ্ধে অতুলনীয 
তাঁর পব নকুল-পহদেবও উহার (হুধিটিবেব) পিছনে বহিয়াছেন, এ অবস্থায় উনি 
সমগ্র পৃথিবী শাসন করেন না কেন॥৪৭া 



চ 

গর্ববণি শততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০২৩ 

ুধিঠিব উবাচ | 

নেদং চিত্রং মাধব! বদ্ত্রবীষি সত্যন্ত মে বক্ষ্যতমং ন রাজ্যয্। 
কৃষ্চস্ত মাং বেদ বথাবদেকঃ কৃষ্ঞ্চ বেদোহমথো যথাবৎ, ॥৪৯॥ 

ঘদৈব কাঁলং পুরুষপ্রবীরে! বেৎস্তত্যযং মাধব ! বিক্রমস্ত | 
তর্দী বণে তৃষ্চ শিনিপ্রবীর ! স্ুষোধনং জেষ্যসি কেশবশ্চ ॥৫০॥ 

প্রতিপ্রধাত্গ্য দশার্হবীরা দৃষ্টোহন্মি নাধৈর্নবলোকনাখৈঃ | 
ধর্থেহপ্রমাদং কুরুতা প্রমেয়াঃ ! দ্রষ্টান্টি ভূষঃ হুখিনঃ সমেতান্ ॥৫১॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । % 

তেহন্যোস্যমামন্ত্রয তথাভিবাগ্ভ বৃদ্ধান্ পবিষজ্য শিশুংস্চ সর্ববান্। 

যছুপ্রবীবাঃ স্বগৃহাণি জগ্মন্তে চাপি তীর্ঘান্তনুসংবিচেরুঃ ॥৫২॥ 

ভাব্তকৌমুদী 
নেতি। বক্ষ্যতমং বক্গ্যেষু প্রধানমূ। বেদ জানাতি। বেদ জানাষি ॥৪ন| 

যদেতি। পুক্ুষপ্রবীবঃ কৃধঃ ৷ বেংস্ততি জ্ঞাস্যতি। হে শিনিপ্রবীব। সত্যকে ॥৫০| 

প্রতীতি। দশার্থবীবা যা্দববীবা ভবস্তঃ। অপ্রমাদম্ অনবধানতারাহিত্যম্ 1৫১1 
তইতি। বৃদ্ধানভিবাগ্, সর্বান্ শিশৃশস্চ পবিধজ্য আলিঙ্্য 1৫২1 

অতএব মহাত্মা দ্রুপদ, কেকয়বাজ, চেদিরান্গ এবং আমরা--এই সকলে মিলিত 

হইযা যুদ্ধে বিক্রম প্রকাঁশ কবিঘা যখনই যুদ্ধ কবিব, তখনই সমস্ত শক্র তিবোহিত 
হইবে (এবং তখনই উনি বাঁজ্য গ্রহণ কবিবেন্)” ॥8৮॥ 

__ যুধিষ্টির বলিলেন-_-“দাত্যকি! তুমি যাহা বলিলে, তাহা আশ্চর্য নহে; 
কিন্তু সত্যই আমার রক্ষণীয়েব মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রাজ্য নহে। একমাত্র কৃষ্ণই আমাকে 
য্থাথভাবে জানেন, আমিও কৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানি ॥৪৯1 

অতএব সাত্যরি! এই পুকবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যখনই বিক্রমপ্রকাশের সময় 
হইয়াছে বলিয়া মনে কবিবেন, তখনই তুমি ও কৃষ্ণ যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে জয় 
করিবে ॥৫০॥ 

অতএব আজ যদুব্শীয় বীবগণ প্রতিগমন করুন; কেন না, তোমরা মর্ত্যলোকের 

মধ্যে প্রভু এবং আমার সহায়, তোমাদের সহিত আমাব সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে। 
হে অপাধাবণ বীবগণ ! আপনাবা ধর্মের প্রতি সাবধান থাকিবেন , আবার 
আমি আপনাদিগকে সুখী ও সমাগত দেখিব” ॥৫১॥ 

বৈশম্পাঁধন বলিলেন--তাহাঁৰ পৰ যাদবগণ ও পাঁগুবগণ পবস্পব সম্ভাষণ, 

বুদ্ধদিখকে অভিবাদন. এবং সকল কনিষ্ঠদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, তৎপরে 
* অয়ং পাঠো নাস্তি বাবকাপি। ' 



১০২৫ মহাভারতে 

বিস্বজ্য কৃষ্ণ তৃথ ধর্মরাজো বিদর্ভরাজোপচিতাং স্থতীর্থাম্। 
জগীম পুণ্যাং সবিতং পয়োফীং সন্রাতৃভূত্যঃ সহ লোমশেন 1৫৩ 
স্থতেন সোমেন বিমিশ্রতোয়াং ততঃ পর়োফীং প্রতি দোহধ্বাস। 
দিজাতিযুখ্যু'দিতৈর্সহাতা! সংস্তুযানঃ স্তৃতিভিবররাভিঃ 1৫৪1 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 

তীর্ঘযাত্রায়াং বাদবগমনে শততমেহ্ধ্যার 1০] 
স্পা 

ভারতকৌমুদী 
বিশ্বজ্যেতি। বির্ভরাঁজেন উপচিতাং বদ্ধিতাম, শোঁভনাঁনি তীর্থানি ঘট্ানি ঘন্তাং 

তাঁম্ 1৫৩] 

স্থুতেনেতি। সথতেন যঙ্ঞার্থে নিশ্থিতেন, সৌমেন সৌমরসেন 7৫88 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যার-ভারতাচার্য-মহাঁকবিপদ্ভূষণ-প্রীহরিদাসসিদ্ান্তবাদীশভ্াচার্ধ্যবিরচিতাধাং 
মহাঁভারতটাকাফ্াং ভারতকৌ মুদ্দীসমাখ্যায়াং বনপর্বরণি তীর্ঘযাত্রারাং শততমোহ্ধ্যারঃ ৪০ 

সাকির 

ভারতভাবদীপঃ 
[৩৪৪৪1 মাধব! অধুদেশো মথুরাপ্রদেশ্তত্র জাত 118৫--৫৩৫ ন্থৃতেন অভিযুতেন, যক্ঞে 

সৌঁমপানতুল্যং তজ্জনপানমিত্যর্থঃ। পয়োফীৎ প্রতি পধোক্যাম, পবোমান্রমধ্যবাস তঙ্ষিত- 
বান্ 1651 

ইতি শ্রমৃহাভাঁরতে বনপর্বণি নৈলকন্ঠীয়ে ভারতভাব্দীপে শততমৌধহ্ধ্যায়ঃ 1১০০1 
শাহি 

যাঁদবগণ আপন আঁপন গৃহে চলিয়া গেলেন ; আর পাঁগুব্গণ তীর্থের দিকেই প্রস্থান 
করিলেন 0৫২ 

তাহার পর, যুধিষ্টির কৃষ্ণকে বিদায় দিয়া ভ্রাতুগণ, ভূত্যগণ ও লোমশমুনির 
সহিত মিলিত হইয়া বিদর্ভরাক্কর্তৃক বদ্ধিত ও সুন্দব ঘষটযুক্ত পবিত্র পয়োফীনদীতে 
গমন করিলেন 1৫৩ 

যাহার জলে বয় সৌমরস মিশ্রিত ছিল, সেই পয়োফীনদীতে যাইয়া মহাত্মা 
যুধিষ্টির তাহার তীরে বাম করিতে লাগিলেন ; তখন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আনন্দিত 
হইয়া মনোহব ভ্ততিবাঁক্যে তাহার স্তব কবিতে থাঁকিলেন ॥৫8॥ 

সাইকতিস্প 

বির িতিলি হি টি উরি তব 

ক দশবিশতভ্যধিকশততয তথা ব কা, তিএকবিংশত্যধিকশততম্তপি নি? 
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লোমশ উবাচ। 

নৃগেণ যজমানেন দোমেনেহ পুরন্দবঃ | 
তপিতঃ আঁয়তে রাজন্। স তৃণ্ডে। মুদমভ্যগাৎ ॥১॥ 
ইহ দেবৈঃ সহেন্্ৈশ্চ প্রজাপতিভিবের চ। 
ইং বহুবিধৈর্ধজৈরমহততিভরিদক্ষিণৈঃ ॥২। 
আমূর্তরয়সশ্চেহ বাজ! বজ্জধরং প্রভুমূ 

তর্পয়ামাস সোমেন হয়মেধেষু সণ্ডন্্ ॥৩| 
তস্ত সপ্তষ্থ যজ্জেষু সর্ববমাসীদ্ধিরগ্ৰযমৃ। 

বানম্পত্যঞ্চ ভৌমঞ্চ যদৃদ্রব্যং নিয়তং মথে ॥8॥ 
চযালযুপচমসাঃ স্থাল্যঃ পাত্র্যঃ শ্ুচঃ শ্রুবাঃ। 

তেম্বেব চাস্ত যজ্ঞেষু প্রয়োগাঃ সপ্ত বিশ্রুতাঃ ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
নুগেণেতি। নৃগেণ নৃগনায়া রাজ্ঞা, যজমানেন যজ্ঞ কুর্র্বতা, সৌমেন সোমবসেন ॥১| 

ইহেতি। ইন্দ্রেণ সহেতি সহেন্দান্তৈঃ, প্রক্গাপতিভিঃ কশ্ঠপাদিভিঃ ॥২ 

আমৃর্তোতি। অমূর্তরয়সোহপত্যম্ আমূর্তবযসো গয়ঃ বদ্রণবমিন্্রম্ /৩। 

তস্তেতি। হিরগ্য়ং দ্বণর্ময়মূ। বানম্পত্যং কাষ্ঠমঘম্, ভৌমং মৃন্মযমূ 1৪1 

লোমশ বলিলেন-_“রাজা! আমবা শুনিতে পাই যে, এইখানে নৃগবাজ! 
যজ্ঞ করিবাব সময়ে সোমরস দ্বাবা! ইন্দ্রকে পৰিতৃপ্ত কবিযাঁছিলেন এবং ইন্দ্রও তৃপ্ত 
হইয় সর্ববপ্রকাবে আনন্দিত হইযাছিলেন ॥১॥ 

আর, ইন্দ্রের সহিত দেবতাবা! এবং প্রজাপতিবাও এইখানেই প্রচুব দক্ষিণাযুক্ত 
নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ যজ্ক কবিয়াছিলেন ॥২। 

এবং অমূর্তরয়ার পুত্র গয়রাজাও এইখানেই সাতটা অশ্বমেধযজ্ঞে সোমরসদ্াবা 
দেববাজকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন ।৩৷ 

যজ্ঞে ষে সকল দ্রব্য নিয়মিতভাবে কাষ্ঠময় ও মৃন্ময় হইয়া থাঁকে, তাহা সমস্তই 
গয়রাজার সেই সাতটা যজ্ঞের ব্বর্ণময় হইয়াছিল ॥3॥ 

(১) গয়েন যজমানেন-_নি। 

ব্ন-১২৯ (6) 



১০২৬ মহীভারতে ব্ন- 

সপ্তেকৈকস্ত যৃপস্ত চষালাশ্চোপবিস্থিতাঃ । 
তন্ত ম্ম যুপান্ যজ্েমু ভ্রাজমানান্ হিবগনয়ান্ ॥৬| 
্বয়মুখাপয়ামাস্থ্দেবাঃ সেন্দরা যুধিঠিব ! | 
তেষু তন্ত মথাগ্র্যেযু গয়ন্ত পৃথিবীপতেঃ ॥৭| 
অমাগ্ধদিন্্রঃ সোমেন দক্ষিণাভিদ্বিজাতয়ঃ। 
গ্রসংখ্যানানসংখ্যেয়ান্ প্রত্যগৃহ্থন্ দ্বিজাতরঃ ॥৮॥ (বিশেষকম) 
দিকতা বা থা লোকে যথা বা দ্দিবি তারকাঃ। 

যথা বা বর্ধতো ধার! অসংখ্যেয়াঃ ল্ম কেনচিত, ॥৯॥ 
তখৈব তদ্সংখ্যেয়ং ধনং যশ প্রদদৌ গয়ঃ। 
সদস্তেভ্যো মহারাজ ! তেঘু বজ্জেু সপ্তস্থ ॥১০॥ (যুগ্নকম্) 

ভাঁবতকৌমুদী 
অথ কিং কিং নীম তনদ্রব্যমিত্যাহ--চবালেতি। অস্ত গযস্ত, তেষু সপ্তস্বেব যজেষু। চযানো 

যুপকটকঃ যৃপোপরিনিশ্শিতো ব্লয়রপো ডমরুূপো বা কাষ্বিশেষ ইত্যর্ঘ, যৃপো যজী়গণ্- 
বন্ধন্তভঃ, চম্স: সোমরসপানপান্রং তে, স্থাল্য: পাঁকপাত্রাণি, পাত্রাঃ পকদ্রব্যরক্ষণপাত্রাণি, শ্রচো 

হবিগ্রক্ষেপপাত্রাণি, জ্রবা হবিস্থাপনপা্ঁণি চ, এতে সপ্তৈব, প্রযুজান্ত ইতি প্রয়োগ! উপকবণ- 

্ব্যানি, বিশ্রুতা হিবধাযত্বেন আঁকণিতাঃ 8৫ 

মণ্তেতি। সপ্তন্থ যৃপেযু একৈকস্তেতি সথকৈকম্য। উপরিস্থিতা আপন্। মখাগ্রোযু, 
যজ্ঞতরেষেযু। প্রসংখ্যাযস্তে অগ্রগণ্যত্তে যে তে প্রসংখ্যানাঃ স্বর্ণা্ান্, “পঞ্চকৃষ্লকে! মাযন্তে 
স্থবণত্ত যোঁডশ” ইতি মন্্পরিভাধিতীঃ স্বরণমদ্রা ইত্যর্থঃ। অতএব পুংস্ম্॥৬--৮। 

সিকতা ইতি। সিকতা বালুকাঃ। বর্ষতো মেঘস্ত। গযো রাজা ॥৯--.১৭| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
নুগেণেতি 1১--২॥ আমৃর্তরয়সো গয়নামা ॥৩। বানপ্পত্যং বৃক্ষজং চযালাদি, তৌমং 

নয স্থাল্যাদি।৪। চযালো। যূপকটকঃ। যৃপো। যজ্ঞনতভঃ। চমসাঃ লোমপানপা্রাণি' 
পাত্রো হবি্থাপনার্থানি ঘৃন্ময়ানি পাত্ানি। শ্রচঃ হঝিপরদীনার্থাঃ। অবাঃ হবিরবদীনা্ধাঃ 

ন্ৃতবাং গয়বাজার সেই সাতটা যজ্ঞেই চষাল, যুপ, চমস, স্থালী, পাত্র, শ্রুক্ ও 
্রব--এই সাতটা বস্তু স্বরণসয় হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় ॥৫ 

সাতটা যুগের মধ্যে প্রত্যেক যুপের উপবেই চযাঁল ছিল এবং যুধিষটির | 
গয়বাঁজাব যজ্জেব সেই স্বর্ণময় উজ্জল বুপগুলিকে ইন্দ্প্রভৃতি দেবতাবা নিজেরাই 
তুলিয়াছিলেন এবং গয়রাজীব সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞগুলিতে ইন্দ্র সোমরম পাঁন করিয়া 
আর ত্রান্গণেবা দক্ষিণা লাভ কবিয়৷ আনন্দে মন্ত হইয়াছিলেন,; আর ত্রাহ্মণেবা 
অসংখ্য ্বর্ণমুদ্র। প্রতিগ্রহ কবিযাছিলেন।৬--৮। 

মহাঁবাজ ! ভূভলেব বালি, আকাশের নক্ষত্র এবং মেঘেৰ বৃষ্টিধারা যেমন 

এ তক পচ 



পর্ববণি একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১০২৭ 
ভবেগাসংখ্যেয়মেতদ্ধি যদেতৎ পরিকীন্তিতমৃ। 
ন তন্ত শক্যাঃ সংখ্যাতুং দক্ষিণা দক্ষিণাবতঃ ॥১১॥ 
হিরগ্রষীভির৫গোভিশ্চ কৃতাভিবিশ্বকন্ধণা | 
্রান্মণাং্তর্পয়ামান নানাদিগ ভ্যঃ সমাগতান্ ॥১২॥ 
অল্লাবশেষা পৃথিবী চৈত্যৈবাসীন্মহাত্মবনঃ | 
গয়স্ত বজমানন্ত তত্র তত্র বিশাংপতে ! ॥১৩| 

দ লোকান্ প্রাপ্তবানৈন্্রান্ কন্দণা তেন ভাঁরত !। 
সলোকতাং তন্ত গচ্ছেৎ পষোফ্য্যাং ব উপস্পুশেৎ ॥১৪।॥ 

তন্মাত্মত্র বাজেন্দ্র। ভ্রাতৃভিঃ সহিতৌহচ্যুত 1 | 
উপস্পুশ্ঠয মহীপাল। ধূতপাপ্না ভবিষ্যসি 1১৫] 

ক ০ ৯২৯ 

ভাবতকৌমুদরী 
ভবেদিতি। এতৎ সিকতাদিকম্। দক্ষিণাবতঃ প্রশস্তদক্ষিণম্য যক্তস্ত 0১১] 

হিরগ্বধীভিরিতি। হিরণ্ায়ীভিঃ হ্বর্ণময়ীভিঃ। তর্পযামাস তোষয়ামাস [১২| 

অল্লেতি। চৈত্যেধজ্শীলাভিঃ | যভমানস্ত যজ্ঞ কুর্বর্বতঃ 1১৩] 

সইতি। সগয়ঃ। সলৌকতাং মমানলোকবাঁসম্। উপন্পৃশেৎ কাযা ॥১৪। 

তক্মাদিতি। হে অচ্যুত। ধর্মপথাযন্ষ্ট। উপশ্পৃন্ বাত্বা, ধৃতপাপ্য! নিষ্পাপ: 1১৫] 

কেহই গণনা করিতে সমর্থ হয় না, তেমন নেই সাতটা যজ্ছে গরবাঁজা সদন্তার্দিগকে 
যে ধন দাঁন কবিয়াছিলেন, তাহাও কেহ গণনা কবিতে সমর্থ হয় নাই ॥৯-_-১০॥ 

এই যেগুলি বলিলাম, যদিও এগুলিব সংখ্যা কব! যাঁষ, তথাপি সেই প্রণস্ত 

দদ্িণীযুক্ত যজ্ঞের দক্ষিণাগুলিব সংখ্যা কৰা যায় নাই ॥১১॥ 
আর, গয়রাজা বিশ্বকর্্মনিম্মিত ব্বর্ণম্য় গো দান কবিয়া নাঁনাদিক্ হইতে আগত 

্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট কবিয়াছিলেন ॥১২॥ 

নবনাথ! মহাত্মা গয়বাজা! সেই সেই স্থানে ঘে সকল যজ্ঞ করিয়াছিলেন, 
তাহাব গৃহগুলিতে প্রায় ব্যাপ্ত হইযা যাওয়ায় পৃথিবীব অন্পস্থানই অবশিষ্ট 
ছিল ॥১৩1 

, ভবতনন্বন! তাহাঁব পব গযবাঁজ! সেই সকল যজ্দেব ফলে ইন্দ্রলোক লাভ 
করিয়াছিলেন। এই পয়োফ্ীনদীতে যিনি স্নান কবেন, তিনিও গযবাজাব সমান 
লোক লাত করেন ॥১৪॥ 

অতএব ধান্মিক বাজশ্রেষ্ঠ ! তুমিও ভ্রাতাদেব সহিত এই পয়োফ্টীনদীতে স্নান 
কবিষ৷ নিষ্পাপ হইবে” ॥১৫॥ 



৯০২৮ মহাভারতে বন 

বৈশম্পারন উবাচ। 

ন পর়োফ্যাং নরশ্রেষ্ স্াস্া বৈ ত্রাতৃভিঃ সহ। 
বৈদূধ্যপর্ববতকৈব নর্দাদাঞ্চ মহানদীম্। 
দমাজগাম তেজস্থী ভ্রাভৃভিঃ সহিতোহনঘ ! ॥১৬| 
ততরাস্ত সর্বাপ্যাচখ্যো লোমশো ভগবানৃষিঃ। 
তীর্থানি রমণীরানি পুণ্যান্তারতনানি চ ॥১৭॥ 
বথাবোগং বথাশ্রীতি গ্রযযৌ ভ্রাভূভিঃ সহ। 
তত্র তত্রাদদদিতং ত্রাহ্মণেভ্যঃ সহত্রশঃ 0১৮৭ 

লোমশ উবাচ। 

দেবানামেতি কৌন্তের ! তথা রাজ্ঞাং লোকতামৃ। 
বৈদূ্যপর্ববতং দৃৰ্টা নর্দাদামবতীরধ্য চ॥১৯ 
সন্ধিরেষ নরশ্রেষ্ঠ ! ত্রেতারা ছাপরস্য চ। 
এতমাসাগ্ত কৌন্তেয় ! সর্ধবপাপৈর প্রমুচ্যতে ॥২৭| 

ভাঁরতকৌমুদী 
সইতি। পরো্াং নষ্ভামূ। নরশেষ্ঠে। যুধিষঠিরঃ ৷ যট্পাদেহিয়ং শ্লোকঃ1১৬| 

ভত্রেতি। অস্থ ঘুখিষিরন্যাস্তিকে, আচখ্যো বরণ্যামাঁস 1১৭ 

ঘথেতি। য্থাষোঁগং ঘথোপায়ম্। বিস্তুং ধনম্১৮। 

দে্বানামিতি। এতি প্রার্মোতি। সলোকতাং সমানলোকম্।১৭| 
সন্ধিরিতি। এয বৈরূ্যপর্ব্তঃ সদ্ধিঃ সদ্ধিদময়োৎপন্নঃ। অতএব মহাপুণ্যঃ 1২০ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-নিষ্পাপ বাজ! তাহাব পর তেজন্বী যুধিষ্টির ভ্রাতাদের 
সহিত পধোকীনদীতে স্নান করিয়া ভ্রাভাদের সহিতই বৈদূ্ধ্যপবর্বত ও মহানিদী 
নর্দদায় আগমন কবিলেন 1১৬1 

সেখানে উহার নিকটে ভগবান্ লোমশমুনি সকল মনোহর তীর্থ ও পুণ্য 
আঁয়তনগুলিব বিবর বলিলেন ॥১৭॥ 

তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতা্দের সহিত মিলিত হইযা যথাযোগ্য উপায়ে এবং 
গ্রীতিসহকারে নেই সেই স্থানে গমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণদ্দিগকে সহস্র নহত্র ধন 
দাঁন করিলেন ॥১৮। 

লোমশ বলিলেন_“কু্তীনন্বন ! বৈরূ্ধ্যপরব্বত দর্শন কবিয়া এবং নর্দদানদীতে 
অবতীর্ঘ হইয়া মানুষ দেবলোক ও রাঁজলোক লাভ করে ॥১৯॥ 

কাঁবণ, £নরশ্রেষ্ঠ কু্তীনন্দন! এই বৈরূ্বপর্র্ত ভ্রেতো ও দ্বাপরযুগের 
সদ্ধিদময়ে জন্মিয়াছিল; সুতরাং এই পর্বতে যাইয়া মানুষ সমস্ত রিনি 
মুক্ত হয় ॥২০| 



গর্ববণি একাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১০২৯ 

এষ শর্ষাতিযজ্ঞস্থ দেশস্তাত ! প্রকাশতে । 

সাক্ষাদ্যত্রাপিবৎ সোমমখ্ডিভ্যাং সহ কৌশিকঃ ॥২১॥ 
চুকোপ ভার্গবশ্চাপি মহেত্্রন্ত মহাতপাঃ | 
সংস্তম্ূযামীন চ তং বাসবং চ্যবনঃ প্রভৃঃ ॥২২॥ 

স্থকন্াঞ্চাপি ভার্ষ্যাং স বাঁজপুত্রীমবাপ্তবান্। 

নাসত্যো চ মহাভাগ ! কৃতবান্ সোঁমগীথিনৌ 1২৩॥ 
যুধিতির উবাচ । 

কথং বিউন্তিতন্তেন ভগবান্ পাকশাসনঃ। 

কিমর্থং ভার্গবশ্চাপি কোপং চক্রে মহাতপাঃ ॥২৪॥ 

নাসত্যো চ কথ, ব্রন্মন্। কৃতবান্ সোমগীথিনৌ । 
এত সর্ববং যথাবুতমাখ্যাতু ভগবান্ মম ॥২৫॥ 

ভাবতকৌমুদী 
এষ ইতি। শর্ষীতি্নাম রাজা তদ্যজ্ঞন্ত। সোমং সোমবসমূ, কৌশিক ইন্দ্র; 1২১ 
চুকৌপেতি। মহেন্্ন্ত উপবি। বাসবমিন্তমূ। প্রতুস্তপংপ্রভীবশালী ॥২২। 

স্বকন্যামিতি। স্থবন্তাং নাম। সচ্যবনঃ। নাঁসত্যো অহবিনীকুমারো। সোমস্ত সোমরসন্ত 
পীতং পানমনয়ৌবস্তান্তীতি তৌ, গৃষোদবাদিত্বাত্তকাবস্য থকাবঃ 1২৩ 

কথমিতি। ঝিষ্টভিতো বিশেষেণ স্তব্বীকৃত:, তেন চ্যবনেন 1২৪। 

নাসত্যাবিতি। বৃন্তং ঘটিতমনতিক্রম্যেতি হথাবৃত্রম আখ্যাতু ত্রবীতু ॥২৫। 

বম! এই শর্ধাতিরাজীর যজ্ঞন্থান প্রকাশ পাঁইতেছে? যেখাঁনে দেববাঁজ 
ইন্্র অশ্থিনীকুমারদয়ের সহিত প্রত্যক্ষ; মোমরস পাঁন করিয়াছিলেন ॥২১॥ 

এবং মহাতিপা ও প্রভাবশালী ভূগুনন্দন চ্যবন ইন্দ্রের উপবে ক্রুদ্ধ হইযাছিলেন 
এবং তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন ॥২২॥ 

মহাঁভাগ |! আর তিনি রাঁজকন্তা। সুকন্তাকে ভাঁ্যা লীত কবিযাঁছিলেন এবং 
অশ্বিনীকুমাবদিগকে সোমপায়ী কবিয়াছিলেন” ॥২৩। 

যুধিষ্ঠির বলিলেন-_“মহাতিপা চ্যবনষুনি, মাহাম্্যশীলী ইন্দ্রকে কেন স্তক্ 
কবিয়াছিলেন ? কি জন্যই বা তাঁহাঁব উপরে কুপিত হইয়াছিলেন ? 1২৪1 

ব্রহ্ম! আর তিনি কেন অশ্থিনীকুমীবদিগকে সোমপাঁধী কবিযাঁছিলেন ? এই 
সমস্ত বিষয় আপনি যথাযথভাবে আমীব নিকট বলুন” ॥২৫॥ 
০2255 

(২৩) দ্বিতীয়া, বাবক] পি নাস্তি। (২৫) হৌকাং পরম্ **একবিংশত্যধিকশত- 

তমৌহধ্যায়১--বা। ব কাঁ, “***ছাবিংশত্যধিকশততমৌহধ্যার১--পি নি । 



১৩৩০ মহাভারতে ব্ন- 

লোমশ উবাচ । 
ভৃগোর্মহর্ষেঃ পুত্রোহভূচ্যবনো নাম ভারত 11 
দমীপে মবসঃ সোহন্ত তপস্তেপে মহাছ্যতি? ॥২৬। 

স্থাণুভূতো মহাতেজা! বীরস্থানেন পাণ্ুব !। 
অতিষ্ঠৎ সুচিরং কালমেকদেশে বিশাংপতে 1 ॥২৭ 

স বলীকোইভবদৃধিল তাভিরভিসংবৃতঃ | 
কালেন মহতা বাজন্! সমাকীর্ণঃ পিগীলিকৈ? ॥২৮| 
তথা স সংবৃতে ধীমান্ মৃৎপিগড ইব সর্ধবশঃ | 
তপ্যতে স্ম তপো ঘোবং বল্লীকেন সমাবৃতঃ ॥২৯] 
অথ দীর্ঘস্ত ফালস্ত শর্ধাতির্নাম পাধিবঃ। 
আজগাম সবে! বম্যং বিহর্ত,মিদমুভমম্ ॥৩০। 

তন্থ স্ত্রীণাং সহজ্রাণি চত্বার্ধ্যাদন্ পবিগ্রহে। 

একৈব চ সুতা সুরঃ স্থুকন্া নাম ভারত ৷ ॥৩১| 

ভাঁবতকৌমুদী 
ভূগোরিতি। সবসো! জলাশযস্য। মহাছ্যুতি্মহাতেজাঃ |২৬| 

স্থা্থিতি। স্থাগুভৃতঃ নিপ্পত্রশাখবৃক্ষবন্িশ্চলঃ বীবস্থানেন বীরাসনেন ॥২৭ 
সইতি। বল্মীকো ব্ীকাবৃতদেহঃ। সমাকীর্ণো ব্যাপ্তঃ ॥২৮| 

তথেতি। সর্ব্শঃ সর্বান্থ দিচ্ছ, সংবুতে। লতাভিবাবৃতঃ, অতএব মৃত্পিও ইব স্থিতঃ 1২৭ 
অথেতি। দীর্ঘস্য কালস্ত অতিক্রমে স্তীতি শেষঃ 1৩০ 

লোমশ বলিলেন-_“ভরতনন্দন। মহধি ভূগুব চ্যবন-নামে একটা পুত্র 
হইযাঁছিল, সেই মহাতেজ চ্যবন এই সরোৌববেব নিকটেই তপন্তা করিয়া- 
ছিলেন ॥২৬। 

নবনাথ পাঙুনন্দন! মহাতেজা চ্যবন এই সবোববেবই এক স্থানে বীরাসনে 
বসিয দীর্ঘকাল স্থাগুব স্যাঁষ অচল ছিলেন ॥২৭ 

রাজা! বহুকাল পৰে তিনি উয়ীব মাটাতে আবৃত লতাঁয় আচ্ছাদিত এবং 
পিগীলিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন ॥২৮॥ 

সেইভাবে লতা ও উধীব মাঁটাতে সকল দিকে আবৃত; স্ুতবাং মৃত্তিকাভূপেব 
স্তায অবস্থিত চ্যবন ভবম্কর তপস্তা কবিতে লাগিলেন ॥২৯॥ 

ভাহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইলে, শর্বাতি-নামে এক রাজা এই মনোহর 

উত্তম সরোবরে বিহার করিতে আঁসিলেন ॥৩০। 



রদ একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১০৩১ 

সা সখীভিঃ পবিরুতা! দিব্যাতরণভূষিতা|। 
চংক্রম্যমাঁণী বলীকং ভার্গবস্ত সমাস ॥৩২) 

সা বৈ বন্ুমতীং তত্র পশ্যন্তী স্থমনৌবমাম্। 
বনস্পতীন্ বিচিন্বন্তী বিজহাঁব সথীবৃতা ॥৩৩॥ 
রূপেণ বয়সা চৈব মদ্নেন মদেন চ। 

বভঞ্ বনবুক্ষাণাং শাখাঃ পরমপুষ্পিতাঁঃ ॥৩৪॥ 
তাং সথীবৃহিতামেকামেকবন্তরামলঙ্কৃতাম্ 
দরদর্শ ভার্গবো ধীমাংশ্চবস্তীমিব বিছ্যুতম্ ॥৩৫॥ 
তাং পশ্ঠযমানো বিজনে স বেমে পবমন্ত্যুতিঃ | 

ক্ষামকণ্ঠশ্চ বিপ্রধিস্তপৌবলস্ষদ্ধিতঃ ॥৩৬| 
তামাবভাষে কল্যাণীং সা চাস্ত ন শুণোতি বৈ। 
ততঃ স্থকন্তা। বল্মীকে দৃহ্ট। ভার্গবচক্ষুষী ॥৩৭| 

ভাবতকৌমুদ্রী 
তন্তেতি। পবিগ্রহে কলত্রস্থানে, «পরিগ্রহঃ কলত্রেহপি মূল্য্বীকীবয়োবপি" ইতি 

মেদিনী ॥৩১॥ 

নেতি। বন্মীকম্ আবরণকারিণমুধীকামৃত্তিকাসুপম্ ৩২1 

মেতি। বন্থমতীং সমন্ততঃ স্থানম্। বিচিন্ন্তী ফলাঁনি বিচিন্বতী 1৩৩| 
রূপেণেতি। রূপাঁদিনা সমস্বিতেতি শেষঃ 1৩৪] 

তামিতি। এববন্ত্রামিত্যনেন বাঁযুন। বস্তরচালনে তদঙ্দর্শনসন্তব ইতি সুচিতম্ 1৩৫1 
তীমিতি। বেমে আননন্দ। ক্ষামকণ্ঠঃ অতিক্ষীণন্বরঃ, চিবভৌজনাভাবেনা তিছুর্বলত্বা- 

ভবতনন্দন! সেই শর্ধাতিবাঁজাব চাবি হাজার ভোগ্য স্ত্রী এবং “নুকন্তা-নাঁমে 
_ পৰম্থুন্দরী একটা কন্যা ছিল 1৩১ 

দিব্য অলঙ্কীবে অলঙ্কৃত সেই স্বুকন্যা সীগণে পবিবেষ্টিত হইয়! বিচবণ করিতে 
কৰিতে চ্যবনেব সেই বল্মীকমৃত্তিকাভূপের নিকটে আগমন করিল ॥৩২। 

সখীগণবেষ্টিতা নুকন্যা তখন অতিমনোহব স্থানগুলি দেখিতে থাকিয়া এবং 

বৃক্ষের ফল চয়ন কবিয়া! কবিয়া বিচব্ণ কবিতে লাগিল 1৩৩1 

বপ, বয়ন, কাম ও মদসম্পন্না সুকন্তা ক্রমে পুষ্পসমন্বিত বন্য বৃক্ষেব শীখাগুলিকে 
ভগ্ন করিতে লাগিল ॥৩৪॥ 

তখন জ্ঞানী চ্যবন--সখীবহিতা, একাকিনী, এব ব্রা ও অলঙ্কৃতা সেই স্বৃকন্যাকে 
বিচর্ণশীল। বিহ্যুতের ন্যায় দর্শন কবিলেন 1৩৫ 

মহাতেজী। চ্যবন নির্জনে তাঁহাকে দেখিষাই আনন্দিত হইলেন এবং 



১০৩২ মহাভারতে বন- 

কৌতুহলাৎ কণ্টকেন বুদ্ধিমোহবলাৎ কৃতা 
কিন, খন্বিদমিত্যুক্তা নিবিভেদাস্ত লোচনে ॥৩৮॥ (বিশেষকম্ট 
অক্রুধ্যৎ স তযা বিদ্ধে নেত্রে পরমমন্ত্যমান্। 

ততঃ শর্ষাতিসৈ্স্ত শরুন্ম.ত্রে সমারুণৌও 0৩৯॥ 

ততে। রুদ্ধে শকৃন্মুত্রে সৈন্যমানাহদুঃখিতমৃ। 
তথাগতমভিপ্রেক্ষ্য পর্ধ্যপৃচ্ছৎ স পাধিবঃ ॥৪০| 
তপোনিত্যস্ত বৃদ্ধস্ত বোষণস্য বিশেষতঃ | 
কেনাপকৃতমগ্েহ ভার্গবস্ত মহাত্বনঃ | 

জ্ঞাতং বা যদি বাহজ্ঞাতং তদ্দ্রুতং ব্রত মা! চিরম্ ॥৪১॥ 

ভাবতকৌমুদী 
দিত্যাশযঃ। অতএব স| স্থকন্যা অন্ত চ্যবনস্যাভীষণং ন শৃণোতি ন্ম। বুদ্ধিমোহবলাঁৎ কৃতা 

বুদ্ধিমোহাবিষ্টী | অস্য চ্যবনস্ ॥৩৬--৩৮। 

অনুধ্যদিতি। পরমমন্ত্মান্ অতীবদৈত্যান্বিতঃ। সমাবৃণোৎ রুদ্ধবান্।৩৯| 
তত ইতি। আঁনাহেন মলমৃত্রবদ্ধেন ছুঃখিতম্। তথা তদ্রপেণৈব আগতম্ ॥৪০| 
তপইতি। তপ এব নিত্যং সদাতনং ষস্ত তম্ত। যট্পাদৌহয়ং শ্লৌকঃ ॥9১1 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
॥৫-_৭| প্রসংখ্যানান্ একযত্রেন ভূষঃকবরণমুদ্রাদের্মীপকান্ খারীন্রোণীদীন্ 1৮--২৩। সোমন্ত 
পীথ পাঁনং তত্বস্তোৌ সৌমপীথিনো ॥২৪॥ বীরস্থানেন বীরাঁসনেন ॥২৫-+৩৫। ক্ষামকণ্ঠ 

ক্ষীণধ্বনিঃ ॥৩৬া অতএব সা! তদচনং ন শৃণোতি 1৩৭--৩৯। আনাঁহো মলবিন্তঃ 1৪০৫৩ 

ইতি শ্রীমহীভারতে বনপর্বণি 'নৈলকষ্ঠীযে ভারতভাবদীপে একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০১1 

তপৌবলযুক্ত ব্রন্থাধি সেই চ্যবন ক্ষীণম্ববে সেই কল্যাণী নুকন্যাঁব সহিত কথা৷ বলিয়া! 

উঠিলেন ? কিন্ত ন্ুকন্যা চ্যবনের সে কথা শুনিতে পাঁইল না। তাহার পব স্ুকন্া 
উয়ীব মাঁটীব ভিতবে চ্যবনেব চোখ ছুইট! দেখিয়া, “এটা কি রে! এই কথা বলিয়া 
কৌতুক ও বুদ্ধিমৌহবশতঃ কণ্টক দ্বাবা চ্যবনেৰ নয়ন বিদ্ধ করিল ।৩৬-_৩৮। 

নুকন্তা নয়ন বিদ্ধ করিলে, চ্যবন অত্যন্ত বেদনা পাইয়া জ্রুদ্ধ হইলেন ; তৎপবে 
তিনি তপঃপ্রভাবে শর্ষাতিবাজাব দৈম্তগণেব মলমূত্র কদ্ধ করিলেন ।ও৯॥ 

মল-মূত্র কন্ধ হইলে, সৈম্তগণ আঁনাহরোগে গীড়িত হইয! সেইভাবেই যাইয়া 
রাজার নিকট উপস্থিত হইল, বাঁজ! তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাস কবিলেন--18%1 

“সর্বদা তপস্তাকাঁবী, বৃদ্ধ, বিশেষতঃ; কোপনম্বভাব মহাত্মা চ্যবনের কোন 

অপকার আজ এখানে কেহ করিযাছ কি? জান বা না জান, তাহা সত্ব বল; 

বিলম্ব করিও না” ॥8১। 
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তমুচঃ সৈনিকাঃ সর্ব ন বিন্োোহপকৃতং ব্যম্! 
সর্বেবাপা বৈ্ষথাকামং ভবাংস্তদধিগচ্ছতু 1৪২॥ 
ততঃ স পৃথিবীপালঃ সান্গা চোগ্রেণ চ স্বযমূ। 
পর্য্যপৃচ্ছত সুহ্ৃদর্গং পর্য্যজানন্ ন চৈব তে 1৪৩] 
আনাহার্তং ততো দৃ্ট তৎ দৈন্যমনথখান্দিতমূ। 
পিতবং দুঃখিতং দৃষ্ট। স্থুকন্যেদরমথাত্রবীৎ ॥881 
মযাহটন্ত্যেহ বন্মীকে দৃর্টং সত্মভিভুলৎ | 
থগ্যোতবদভিজ্ঞাতং তন্ময় বিদ্বমন্তিকা্ড ॥8৫॥ 
এতচশরত্বা তু বল্মীকং শর্ধাতিস্তর্মভ্যগাণ্ড। 
তত্রাপশ্যত্তপোরৃদ্ধং বযোবৃদ্ধঞ্চ ভার্গবম্ ॥8৬॥ 
অধাচদথ দৈল্টার্থং প্রাপ্জলিঃ পৃথিবীপতিঃ| 
অজ্ঞানাালয়া যন্তে কৃতং তৎ ন্গন্তমর্থসি 18৭ 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি। যথাঁকামং যথেচ্ছম, অধিগচ্ছতু জানাতু ॥৪২৫ 

তত ইতি। সামা! কোমলবাক্যেন, উগ্রেণ রুক্ষবাক্যেন চ। তে স্ুহৃদঃ 1৪৩| 

আনাহেতি। আনাহার্ডং মলমূত্রবন্বরোগগীডিতম্॥৪৪॥ 

মযেতি। অআটন্ত্যা বিচরস্ত্যা। সত্বং কিমপি ভ্রব্যম্ 18৫1 
এতদ্দিতি। বল্মীকম্ উষীকামৃত্তিকাভুপম্। ভার্গবং চ্যবনম্ 1৪৬ 

অযাঁচদিতি। পৃথিবীপতিঃ শর্ধাতিঃ। যব পীড়নম্ [৪ ৭ 

তখন সৈম্যেরা সকলেই রাজাকে বলিল--“আমবা উহার কোন অপকাবে 
বিষয জানি না৷ ; আপনি ইচ্ছানুসারে সর্ধ্বপ্রকাবে তাহ! জানুন” ॥৪২॥ 

তাহার পৰ শর্ধাতিরাজা নিজেই কোমল ও কঠোর বাক্যে বন্ধুবর্গের নিকট 
জিজ্ঞীস।৷ কবিলেন; তাহাবাও জানে না (বলিল) ॥৪৩॥ 

তৎপরে নেই সৈম্তগণকে আনাহবোগে গীড়িত ও যাঁতনাগ্রস্ত এবং পিতাকেও 

দুঃখিত দেখিয়া স্ুকম্া এই কথা বলিল-_॥881 
“আমি এইখানে বিচবণ কবিবার সমযে উয়ীব মাটীর ভিতবে উজ্জল একটী বস্ত 

দেখিয়াছিলাম এবং সেটাকে জোনাকিপোঁকাঁৰ মত মনে করিলাম ; তাই নিকটে 
যাইয়! উহা! আমি বিদ্ধ করিয়াছি” 8৫॥ 

ইহা শুনিয়া শর্ধাতিরাজা সত্ববই সেই উয়ীব মাঁটাব নিকট গেলেন এবং তাহাব 

ভিতরে তপোবুদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ চ্বনকে দেখিলেন ॥৪৬॥ 
তাহাৰ পব তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া সৈম্তগণের জন্য প্রার্থনা কবিলেন যে, 
বন-১৩০ (৮) 
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ততোহব্রবীন্মহীপালং চ্যবনো! ভার্গবন্তাঁ। 
অপমানাদহং বিদ্ধো হনষা দর্পপুর্ণয়া ॥৪৮] 
রূপৌদার্য্যসমাযুক্তাং লোভমোহ্বলাশ কৃতাম্। 
তামেৰ প্রতিগৃহাহং রাজন! ছুহিতবং তব! 
ক্ষংস্যামীতি মহীপাঁল ! সত্যমেতদ্ত্রবীমি তে ॥৪৯॥ 

লোমশ উবাচ। 
থাষের্বচনমাজ্ঞায় শর্যাতিববিচাবয়ন্। 

দরদ ঢুহিতবং তট্যৈ চ্যবনায় মহাত্মনে ॥৫০1 
প্রতিগৃহয চ তাং কন্তাং ভগবান্ প্রসসাদ হ। 
প্রাপ্তপ্রসাদো বাজ! বৈ সসৈন্ঃ পুবমাব্রজৎ ॥৫১॥ 

স্থকন্তাপি পতিং লব্কা! তপস্বিনমনিন্ৰিতা। 
নিত্যং পর্য্যচব€ গ্রীত্যা তপস! নিষমেন চ ॥৫২॥ 

তত ইতি। অপমানাৎ অপমান্বমজ্ঞাং কহেতি ল্যব্লোপে পঞ্চমী 1৪৮ 

রূপেতি। বপং সৌন্দর্্যম্ উদর বংশগ্রণাৎ অভাব্যমানং মহ্তৃধণ তাভ্যাং সমীষুকতীমূ, লৌভঃ 

কৌতুকচবিভার্থতীপ্রবণতা৷ মোহস্চ মম নধন এব খ্োতত্রম্তাত্যাং বলাৎ কৃতাং বলেনাবিষটম। 

ষট্পাদোহষং শ্লৌকঃ 1৪৭ 

খযেবিতি। আজ্ঞা জ্রত্বা। অবিচাবষন মুনেরবার্ধীকাদিকষূ, সৈত্যপীড়াদর্শনীৎ 8৫০ 

প্রতীতি। প্রাপ্ত: প্রসাদঃ প্রসন্গতানিবন্ধনং সৈত্যসবাস্থ্যং যেন সঃ 1৫১] 

স্কন্তেতি। ন্যিমেন বৈধনানাদিনা পর্ধযচবৎ্, পত্যনুসারিত্বাৎ পত্যা, ইতি ভাঁকঃ ৫৫২ 

“মহধি ! বালিকা অজ্ঞানবশতঃ; আপনাকে যে গীড়ন কবিয়াছে, তাহা আপনি ক্ষমা 

ককন” ॥৪৭॥ 

তদনস্তর ভূগনন্বন চ্যবন রাজীকে বলিলেন-_“বাঁজা! এই দর্পিতা বালিকা 

অবন্ঞ। কবিয়া আমাকে বিদ্ধ করিয়াছে ॥৪৮1 

রাজা! বপ ও উদারতাধুক্তা এবং লৌভ ও মৌহসমাবিষ্টা আপনা সেই 

কন্ঠাটাকে গ্রহণ করিয়াই আমি ক্ষমা করিব; ইহা আপনার নিকট সত্য 

বলতেছি” ॥৪৯॥ 

লোমশ বলিলেন-_“্চ্যবনের উক্তি শুনিয়া শর্ধাতিরাজা কোন বিবেচনা না 

করিয়াই সেই মহাত্মা চ্বনকে কন্যা সমর্পণ করিলেন ॥৫০| 

চাবনও সেই কন্যাঁটীকে গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন ? রাজাও তীহার প্রসন্নতা 

লাভ কবিয়া সৈম্ভগণেব সহিত রাজধানীতে চলিয়া গেলেন 1৫১॥ 
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অগ্নীনামতিথীনাঞ্চ শুবুবনসুয়িকা | 
সযাবাধযত ক্ষিপ্রং চ্যবনং স! শুভাননা ॥৫৩| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতদাহজ্যাং সংহিতাযাং বৈষাসিক্যাঁং বনপর্ববণি 

তীর্ঘযাত্রাযাং স্থকন্যোপাখ্যানে একাধিকশততযোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ *% 
স্পা922-৮ 

দ্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
২ 

লোমশ উবাচ। 

কম্তচিত্বথ কাল্য ব্রিদশাবশ্থিনৌ নৃপ || 
কৃতীভিষেকাং বিবৃতাং স্ুকম্যাং তামপশ্যতাম্ ॥১1 

তাং দৃষ্ট। দর্শনীয়াঙ্গীং দেবরাজন্থতামিব। 
উচতুঃ সমভিদ্রুত্য নাসত্যাবখিনাবিদম্ ॥২॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
অগ্নীনামিতি। অন্রীনাং শুশ্যুং প্রজলনাদিনা, অতিথীনাঞ্চ শুশ্রযুঃ সৎকাবেণ। অন- 

স্থধিকা পবদৌষাবিকাববহিত]। সমাবাঁধযত শ্শ্রীধয| বশীভূতমকবৌৎ 1৫৩| 

ইতি মহামহোঁপাধ্যায-ভারতাচার্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রীহবিদাসিদ্ধান্তবাগীশভ্চারয্যবিবচিতাঁষাং 
মহাঁভীবতটীকাযাং ভাঁবতকৌ মুদ্রীসমাথ্যাযাঁং বনপর্ববণি তীর্ঘযাত্রীযামেকাধিকশততমোহধ্যাঘঃ ॥ৎ| 

শ75৯2-2 

কন্তচিদ্দিতি। কম্তচিৎ কালন্ত অতিক্রমে সতীতি শেষঃ, করি্শো দেবৌ। কৃতাভিষেকাং 
কৃতসানাম্ঃ অতএব বিবৃতাং বসনপবিধানাঁৎ প্রাগনাবৃতাঙ্গীম্ ॥১ 

তামিতি। অমভিত্তত্য ভ্রতমুপেত্য, ন অপত্যং মিথ্যা চিকিৎসা! যযোস্তো ॥২। 

এদিকে অনিন্নিতা নুকন্তাও তপন্বী পতি লাভ কবিষা তপস্তা ও নিয়ম দ্বাবা 
শ্রীতিসহকারে সর্বদা তাহার পরিচর্যা কবিতে লাগিলেন ॥ ৫২ 

এইভাবে পবদৌধানুসন্ধানরহিতা৷ সুযুখী স্ুকন্তা৷ অগ্ঠি ও অতিথিগণেব শুশ্রাধাঁয় 
প্রবৃত্ত থাকিয়৷ সত্ববই সেবা দ্বাব! চ্যবনকে বশীভূত কবিলেন” ॥৫৩1 

885 
লোমশ বলিলেন__“বাঁজ! তাহাব পব কিছু কাঁল অতীত হইলে, একদা 

দেবতা অশ্থিনীকুমাবেবা, স্নান কবিবাঁব পবে নগ্ন অবস্থায় সেই সুকন্যাকে দর্শন 
কবিলেন ॥১॥ 

দেববাজেব কন্যাব ন্যায় সুদৃস্তাজী সেই লুকন্যাকে দেখিয! অশ্রিনীকৃমাবেবা সত্ব 
তীহাব নিকট যাইয়া! এই কথা বলিলেন_|২॥ 

দিনিস্ জিভ রঅডি নু ব কা, “শত্রযোবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্য।য়: 
»পিনি। 



১০৩৬ মহাভাবতে বণ 

কস্ত ত্বমদি বামৌরু ! বনেহস্মিন কিং করোধি চ। 
ইচ্ছাব ভদ্রে! জ্ঞাতুং ত্বাং তত্তমাখ্যাহি শোভনে ! ॥৩1 
ততঃ স্থুকন্যা সত্রীড়া তাবুবাঁচ স্থরোতমৌ | 
শর্ধাতিতনয়াং বিভ্তং ভার্ধ্যাং মাং চ্যবনস্ত চ ॥81 
অথাশ্থিনৌ প্রহস্যৈতামক্রতাং পুনবে তু। 
কথং ত্বমসি কল্যাঁণি ! পিত্রা দা গতাধ্বনে ॥৫॥ 
ভ্রাজসেহম্মিন্ বনে ভীরু ! বিছ্যুৎ সৌদামিনী যথা । 
ন দেবেম্বপি তুল্যাং হি ত্বয়া পশ্যাব ভাবিনি !॥৬। 

অনাভবণসম্পন্না' পবমান্বববজ্জিতা । 

শোভয়স্যধিকং ভদ্দরে। বনমপ্যনলঙ্কৃত! ॥৭॥ 

সর্বীভরণসম্পন্ন পবমান্বব্ধাবিণী | 

শোভসে ত্বনবগ্যার্গি! ন ত্বেবং মলপর্থিনী ॥৮॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
কন্তেতি। হে বাঁমোরু। হুন্দরোরুঘুগলে !। ইচ্ছাব আবাঁম্।৩| 
তত ইতি। সব্রীডা পরপুরুযৃষটস্বা্গত্বাৎ সলজ্জা। বিভ্তুং যুবাঁং জানীতম্॥81 

অথেতি। গতীধ্বনে অতীতযৌবনকাঁলাষ, “সাদধ্বা কাঁলবত্মনৌ ইতি ত্রিকাণ্শেষঃ 1৫ 
ত্রাস ইতি। বিদ্যুৎ তডিৎ্, পৌদামিনী তদাখ্যা ব্ষে্টা চ। পশ্ঠাব বাম ৩ 
অনেতি। অনাভরণসম্পন্না, অতএবানলম্কতাঁপি বনমধিকং শোভয়সি 1৭॥ 

সর্ধতি। মলপন্থৌ শরীরম্বেদাদিকর্দিম অন্তান্ত ইতি মলপন্ষিনী ৮ 

“বামোরু! তুমি কাহাব? এ বনেই বা কি কব? ভদ্র! আমবা 
তোমাকে জানিতে ইচ্ছা কবি, সুন্দবি! তাহা৷ বল” 1৩ 

তাহাব পর সুকন্া লঙ্জিত হইয়া! সেই দেবশ্রেষ্ঠ দুইজনকে বলিলেন-- 
“আপনারা অবগত হউন যে, আমি শর্ধাতিবাজাৰ তনয়া এবং মহবি চ্যবনের 
ভাঁধ্যা” ॥৪1 

তৎপবে অখ্বিনীকুমাবেবা হাস্য করিয়া আবাবও তাহাকে বলিলেন-__“কল্যাণি ! 
তোমার পিত। তোমাকে বৃদ্ধেব হস্তে দান কবিয়াছেন কেন ?” ॥৫। 

ভীক! তুমি এই বনেব ভিতবে বিদ্যুৎ ও সৌদামিনীনায়ী অগ্পরাব স্যায় শোভা 
পাইতেছ ; ভাঁবিনি। দেবতাদেৰ মধ্যেও তোঁমার মত সুন্দরী আমর! দেখিতে 

পাই না ॥ 
ভদ্র! তোমার কোন অলঙ্কাব নাই ; সুতরাং তুমি অনলম্কৃতা এবং উৎকৃষ্ট 

বন্ত্রবহিতা ; তথাপি তুমি এই বনটার পরম শোভা জন্মাইতেছ 1৭॥ 

শপ পশলা 



পর্ববণি দ্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১০৬৭ 

কম্মাদেবংবিধা ভূত্বা জবাঅর্জরিতং পতিমৃ। 
ত্বমুপাসূম্বে হ কল্যাণ! কামভোগবহিক তম্ 1৯1 
অসমর্থ, পবিত্রাণে পোষণে চ গুচিস্মিতে 11 
সা ত্বং চ্যবনমুৎস্জ্য ববয়স্বৈকমাবয়োঃ ॥১০॥ 
পত্যর্থ দেবগর্ভাভে ! মা! বৃথা যৌবনং কৃথাঃ। 
এবমুক্তা স্ুকন্যাঁপি স্ুরৌ তাবিদমত্রবীৎ ॥১১॥ (বিশেষকস্) 
রতাহং চ্যবনে পত্যো। মৈবং মাং পর্য্যশঙ্কতম্ । 
তাবক্রতাং পুনস্তেনামাঁবাং দেবভিষগ্ ববৌ। ॥১২| 
যুবানং রূপসম্পন্নং করিষ্যাবঃ পতিং তব। 
ততস্তম্তাবয়োশ্চৈব বৃণীঘান্যতমং পতিম্। 
এতেন সময়েনৈনমামন্ত্রয় পতিং শুভে ! ॥১৩ (ধুগাকম্) 
স| তয়োর্বচনান্রাজন,পসঙ্গম্য ভার্গবমূ। 
উবাচ বাক্যং যত্তীভ্যামুক্তং ভূগুস্কৃতং প্রতি 1১৪ 
িিইগ ছা ৫ 

কম্মাদিতি। উপাস্ন্বে সেবসে। হশব্ঃ পাদপুরণে। হে শুচিনিতে। শুত্রহান্ে। | 

পত্য্থ, বরয়ন্থেতি সববন্ধঃ। হে দেবগর্ভাভে ৷ দেববালিকাতুল্যে ! 1৯--১১। 

রতেতি। এবং বুনত্বাচ্চযবনবিবক্তাম্। সমযেন প্রতিজ্ঞা । পরঃ শ্লোকঃ বটপাদঃ ৪১২--১৩৫ 

সুন্দবি! তুমি-সমস্ত অলঙ্কীব ও উৎকৃষ্ট বন্র ধাবণ কবিরাই শোভা পাইতে 

পীৰ ; কিন্তু এইবপ মল-কর্দিম-যুক্ত হইয়া নহে ॥৮1 

কল্যাণি! তুমি এমন সুন্দরী হইয়া-_জবাভর্জবিত, কামভোগশত্তিশৃন্ক এবং 
রক্ষা করিতে ও ভরণ-পোষণ কবিতে অননর্থ পতিব সেবা কবিতেছ কেন ? 

শুভ্রহাসিনি! তুমি চ্যবনকে পরিত্যাগ কবিযা পতিবপে আদাদের একজনকে বব্ণ 
কর; দেববাঁলিকাতুল্যে! তুমি তোমাৰ যৌবনটীকে বৃথা কৰিও না” 
অশ্বিনীকুমাবেরা এইবপ বলিলে, স্থুকম্তাও নেই দেবতা ছুই জনকে এই কথা 

বলিলেন--1৯--১১॥ 

“আসি-পতি চ্যবনেব প্রতি অন্ুরক্ত $ কিন্তু লাপনানা আমাকে শাহান প্রন্চি 

বিরক্ত বলিযা মনে করিবেন না।” তথন অখিলাকুমাবেবা পুলবার লুকান 
কহিলেন-_-“কল্যাণি। আনরা দেবচিকিৎদকদের মধ্যে প্রধান ; সুতলাং আমলা 
তোমাৰ পতিকে যুবক ও কপবান্ কণিয়া দিব $ "তাহিবি পর তিনি এব আগলশী 
এই তিন জনের মধ্যে কোন একভনকে পতিহে করণ কবি, অহএল এ 
ভানাইয়াই তোমাৰ সেই পতিকে ভীক” 1১২--১৩ 

দখা সু 



১০৬৮ মহাভারতে ধ্ন- 

তচ শরুত্বা চ্যবনো! ভারষ্যাযুবাঁচ ক্রিয়তামিতি | 
ভত্রুণ সা সমনুজ্ঞাতা৷ ক্রিয়তা মিত্যথাব্রবীৎ ॥১৫| 
শ্রত্ব৷ তদাশ্থিনে। বাক্যং তত্তস্তাঃ ক্রিুতামিতি | 
উচতু বাজপুত্রীং তাং পতিস্তব বিশত্বপঃ ॥১৬| 
ততোহন্তপ্চ্যবনঃ শীঘ্রং রূপার্থী প্রবিবেশ হ। 
অখিনাবপি তন্রাজন্! সরঃ প্রাবিশতাং তদী ॥১৭ 

ততো মুহূর্তাহভীর্নাঁঃ সর্বের তে সরসন্তদা | 
দিব্যরূপধরাঁঃ সর্বের ুবানো। মৃষ্টকুগুলাঃ 1১৮1 
তুল্যবেশধরাশ্চৈব মনসঃ প্রীতিবর্নাঃ | 
তেহক্রবন্ সহিতাঃ সর্বে বৃণীষবান্যতমং শুতে । ॥১৯| 

অন্মাকমীপ্সিতং ভন্দ্রে! পতিত্বে বরবর্ণিনি ! | 
যত্র বাপ্যভিকামাসি তং বুণীঘ স্থশোভনে ! ২০ (বিশেষ) 

ভারতকৌমুদী 
মেতি। ভার্গবং চ্যবনং তস্তিকমিত্য্থঃ 1১৪। 

তর্দিতি। হ্রিরতাম্, উক্তরূপং কাধ্যম্থিনীকুমারাভ্যামিতি শেষঃ ॥১৫। 
শ্রত্থেতি | তন্ঠাঃ সৃকন্তায়াঃ। অপো জলম্ ॥১৬| 

তত ইতি। রপার্থী যৌবনার্থী চ। প্রাবিশতাং গ্রবিষ্রবন্তো 6১৭1 
তত ইতি। মুহুর্ধাৎ পরমূ। মুষটকুগুলাঃ পরিদ্কতকুগডলাঃ। অস্মাকং মধ্যে ঈদ্গিতমন্যতমং 

জনং পতিত্বে বৃদীদেতি সন্বন্বঃ। অভিকাম! আদিতঃ কামুকী ॥১৮--২০] 

বাজা! অশিনীকুমাবদের সেই কথা অনুসারে ন্ুকন্তা চ্যবনের নিকট 

যাইষা-_ভীহাব প্রতি তীহাব! যে কথা বলিযাছিলেন, তাহা বলিলেন ॥১৪॥ 

তাহা শুনিরা চ্যবন সুকন্যাকে বলিলেন-_“অশ্রিনীকুমাবেবা উত্তবূপ কারধ্যই 
ককন।” তখন ন্ুকন্যা৷ ভর্তাব অনুমতি পাইয়া যাইয়া অশ্বিনীকুমারদিগকে বলিলেন 
_-আপনারা তাহাই ককন” ॥১৫। 

তখন স্ুকম্ার মুখে 'করুন-_এই কথা শুনিয়া অসবিনীকুমাবেব। ভাহাকে 

বলিলেন--“তবে তোমার পতি জলে প্রবেশ করুন” ॥১৬ 

তাহার পর কপ ও যৌবনার্থী চব্যন সন্বরই জলে প্রবেশ কবিলেন। রান্র। ! 

তখন অশ্রিনীকুনারেরা'ও সেই সবোবরে প্রবেশ করিলেন ॥১৭| 

তদনস্তব তাহারা সকলেই মুহূর্তকাল পরে সরোবর হইতে উঠিলেন ; তখন 
ভীহাবা নকলেই দিব্য-রূপ-সম্পন্ন, যুবক, পবিমাঞ্জিত কুগুলধানী, সমান বেশ- 

সনদ্থিভ এবং মনেন আনন্দবর্দক হইয়া বিরান করিতে লাগিলেন। পর 
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সা সমীন্গ্য তু তান্ সর্বাংস্তল্যরূপধবান্ স্িতান্। 
নিশ্চত্য যনদা বুদ্ধা দেবী বত্রে ব্বকং পতিষ্ ॥২১| 
লব্ধ? তু চ্যবনো ভার্য্যাং বযো রূপঞ্চ বাস্থিতম্। 

হৃক্টোহব্রবীন্মহাতেজান্তে। নাসত্যাবিদং বচঃ ॥২২॥ 
যথাহং রূপসম্পন্নো বয়স! চ সম্ছিতঃ 1 

কৃতো ভবস্ত্যাং বৃদ্ধ সন্ ভার্ধ্যাঞ্চ প্রাপ্তবানিমাম্ ॥২৩॥ 

তন্মাদৃযুবাং কবিশ্বামি প্রীত্যাহং সোমগীথিনে। । 
মিষতো দেববাজন্ত সত্যমেতদ্ত্রবীমি বাম্ ॥২৪॥ (বুগ্রকম্) 

ভাব্তকৌমুদী 
সেতি। নিশ্চিত্য বুদ্ধী যৌগিযোগ্যনঘনভাবাধিনা নিশ্চয়েনাবগম্য ॥২১] 

লব্ষেতি। বয়ো যৌবনম্। নাঁসত্যো অশ্িনীকুমারো৷ 1২২) 
যথেতি। যথা যন্মাৎ। পৌমপীথিনৌ ঘজ্রে নোমপাধিনৌ । মিষতঃ পশ্যতঃ পরন্তং 

তমনাদৃত্যেত্র্ঘঃ। এতেনাশ্থিনৌ পূর্বমসোমপাবান্তামিতি স্থচিতম্)২৩--২৪] 
ভাবতভাবদীপঃ 

কম্তচিদিতি। বিবৃতামনাচ্ছাদিতাম্ 1১৪ গতাধ্বনে অতীতবয়নে ইত্যর্থঃ 1৫২৩ 
“্অঙ্থিনো বৈ দেবানামসোমপাবাস্তাম” ইতি শ্রতং ভষ্ঠৈতহূপবৃহণম্, তক্মাদ্ুবামিতি। যুবযো- 
বসোমপত্বং মিসতঃ পশ্যতঃ দুরীকবিষ্য।মীত্যর্থঃ 1২৪-_২৫॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্রীয়ে ভারতভাব্দীপে ছ্যধিকশভতমোহধ্া।ঘঃ 7,০২1 
৮০৯০০ 

58০ 

তীহাবা সকলেই সম্মিলিত হইয়া স্তুকন্তাকে বলিলেন-_-“কল্যাণি! তুনি 

আমাদেব মধ্যে তোমাৰ অভীষ্ট কোন একজনকে পতিতে ববণ কব, অথবা ভদ্দে 

ববদর্ণিনি! সুন্দরি! ধাঁহার উপবে তোমাৰ পূর্ব হইতেই অভিলাব আছে। 
তীহাকেই ববণ কব” ॥১৮ ২০ 

তখন সুকন্তাদেবী তাহাদের নকলকেই সমানবূপধাবণপূর্ধক থাকিতে দেখিয়া 
মনে মনে নিশ্চিতভাবে বুঝিবা আপন পতিকেই ববণ করিলেন ॥২১ 

তাহাব পর মহাঁতেজা চ্যবন ভার্য্যা, অভীষ্ট বযদ ও কপ লাভ কবিষ। আনন্দিত 
হইয়া সেই অশ্িনীকুমীবধকে এই কথা বলিলেন_1২খ' 

“আদি বৃদ্ধ ছিলাম, তথাপি আপনাবা যখন আমাকে যু ও কুপবুন্ করিতুলল 
এবং 'নামি এই ভার্ধযাটী লাভ করিলান : হথন আনিও প্রণব দেবহাছের 
সাক্ষাতেই আপনাদিগকে দোমপাকী কলির, ইহা আপনানিগকে অগা 
বলিলাদা 1২৬২৪ 
১১১১১১১১১ 

ঃ ১2 না এক (২১) নিশ্চিত মনষা নুজা বা বলা নি। 

পপ পপ 



১5৪০ মহাভীরতৈ ব্ন- 

তিচ-শরত্া হউমনসৌ দরিবং তো প্রতি জগ্গতুঃ। 
চ্যবনশ্চ স্বকন্তা৷ চ স্রাবিব বিজত্ৃতৃঃ ॥২৫॥ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতণাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 
তীর্ঘযাত্রায়াং স্থকন্যোপাঁখ্যানে দ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০1% 

সপ 

ত্রযধিকশততমোহধ্যাঁয়ঃ । 
টক 

লোমশ উবাচ। 

ততঃ গুশ্রাব শর্ধাতির্বয়স্থং চ্যবনং কৃতমৃ। 

সংহষটঃ সেনয়া সার্দমুপায়াস্তার্গবাশ্রমম্ ॥১॥ 
চ্যবনঞণ স্থকন্যাঞ্চ দৃষ্ট| দেবস্তাবিব। 
রেমে সভার্ধ্যঃ শর্ধাতিঃ কৃৎক্বাং প্রাপ্য মহীমিব ॥২॥ 

৩১০৯০ ১কসপজপ ৯৯৯৯ 

তি ভারতকৌমুদী 
তদ্দিতি। তৌ অশ্বিনৌ। স্থবশ্চ স্বী চ স্থরো দেবদেব্যাবিবেতার্ঘঃ ২৫1 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যায়-ভারতীচার্ধ্-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রীহরিদীসসিদ্ধাত্তবাগীণভ)্রাচা্যবিরচিতায়াং 
মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌ মুদীসমাখ্যাযাং বনপর্বণি তীর্ঘযাত্রাযাং ছ্যধিকশততমৌহধ্যাষঃ 1০1 

87 

তত ইতি। বযস্থং তরুণম্, “ব়সথস্তকুণো যুবা” ইত্যমরঃ1১| 
চ্যবনমিতি। দেবন্ত সৃতশ্চ সুতা চ দেবন্থুতৌ। রেমে আননন্ ॥২। 

তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া অশ্বিনীকুমাবঘয় ব্বর্গের দিকে চলিয়া গেলেন; 
এদিকে চ্যবন এবং সুকন্তাও দেব-দেবীর ম্যায় বিহার করিতে লাগিলেন” 1২৫। 

9১ 

লোমশ বলিলেন-_“তাহার পর শর্যাতিবাজ! শুনিলেন যে, অশ্বিনীকুমারদয় 

চ্যবনকে যুবা কবিয়াছেন; ইহা শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়া সৈম্তগণেব 

সহিত চ্যবনের আশ্রমে গমন করিলেন ॥১1 

শর্ধাতিরাঁজা ভাঁধ্যার সহিত যাইয়! চ্যবনকে ও স্বুকম্যাকে দেবতাব পুত্র- 

কন্তাঁব স্তাঁয় দেখিয়া, সমগ্র পৃথিবীর রাজত্ব পাইয়াই যেন আনন্দ লাভ 

কৰিলেন॥২। 
ফিটিরীরিটিি নিউ উড সনি 

* ““পত্রয়ৌবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায£--বা ব কা, “**চতুবিংশত্যধিকশততমোহ্যাধূ্ট, . 

»-পিনি। 



পর্ববণি ত্র্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ১০৪১ 

খাষিণা সত্কৃতস্তেন সভার্য্যঃ পুথিবীপতিঃ | 
উপৌপবিষ্টঃ কল্যাণীঃ কথাশ্চক্রে মনোবমাঃ ॥৩। 
আখৈনং ভার্গবে৷ বাজনবাচ পরিসান্ত্যন্। 
বাজয়িষ্যামি রাঁজংস্ত্াং সম্ভারানুপকল্পয ॥৪॥ 

ততঃ পরষসংহৃষ্টঃ শর্যাতিরবনীপতিঃ। 

চ্যবনন্ত মহাবাজ। তত্বাক্যং প্রত্যপুজয়ৎ ॥৫ 

প্রশস্তেছহুনি ষজ্ছীষে সর্ববকামসমৃদ্ধিমণ্ড। 

কারয়ামাস শর্ষাতির্ধজ্ঞাফতনমুভ্ময্ ॥৬॥ 

তত্রৈনং চ্যবনো৷ বাজন্! যাজরামাস ভার্গবঃ | 
অভ্ভুতানি চ তত্রাসন্ বানি তানি নিবোধ মে ॥৭॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 

খধিণেতি। উপ সমীপে, কল্যাণীর্মঙ্ললময়ীঃ কথ! আলাপান্ /৩! 

অধেতি। পরিসান্য়ন্ অনন্য়ন্। সভারান্ যজ্ঞোপযোগিত্রব্যাণি 181 

তত ইতি প্রত্যপূজযৎ অঙ্গীকারেণ|দূতবান্ 1৫1 

প্রশস্ত ইতি। কাম্যস্ত ইতি কামা অভীষ্দ্রব্যাণি। যজ্জীয়তনং যজ্ঞশালাম্ ॥৬| 
তত্রেতি। এনং শর্ধীতিম। অদ্ভুভানি আশ্ষ্ধ্যব্যাপারাঃ। নিবোধ শুধু 11 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
ভভ ইভি। বস়ন্থং ঘুবানম্, "্যুবং চ্যবানম্থিনা! জরম্তং পুনযুবানং চরথাক্স চক্রথুগ্বিতি 

মন্ত্রনিদাৎ | চ্যবানং চ্যবনম্, চরথায় ধন্মীচরণা্ঘস্ 1১৩! সম্তারান্ যজ্ছোপকরণাঁনি | ৪--৭ 

তখন চ্যবন ভীহাদ্দেৰ সংবর্ধনা করিলে, শর্যাতিরাজ ভা্ধ্যার সহিত নিকটে 

বসিষ! মঙ্গলকর ও মনোহব আলাপ করিলেন ॥৩া 

যুধিষ্ঠির! তাঁহাব পব চ্যবন অন্ুনয় কবিয়া! শর্ধাতিবাঁজাকে বলিলেন-__ 
“বাজ! আমি আপনাকে যজ্ঞ করাইব, আপনি তাহার দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ 
ককন” ॥৪। - 

মহারাজ! তদনভ্তব শর্ধাতিবাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া চ্যবনেব সেই 
বাক্যেব সমাদব কবিলেন 7৫॥ 

তৎপরে শর্যাতিরাজা! যজ্ঞের প্রশস্ত দিনে সর্ববাজসম্পন্ন উত্তম বজ্ঞশালা 

নির্মাণ করাইলেন ॥৬৷ 

রাজা! ভূগুনন্দন চ্যবন সেই যজ্ঞশাঁলায় শর্ধাতিবাজাকে যজ্ঞ করাইতে 

লাগিলেন ; তাহাতে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা! ঘটিয়াছিল, তাহা আমাৰ নিকট 
শ্রবণ কর ॥৭॥ 

ব্ন-১৩১ ৮) 



৯০৪২ ॥ মহাভারতে বন- 

অগৃনথাচ্চবনঃ সোমমশিনোর্দেিয়োন্তদা। 
তমিন্দ্রো বারয়ামাস গৃহ্বানং স তয়োগ্রহম্॥৮| 

ইন্দ্র উবাচ। 
উভাবেতৌ ন ঘোমাহোঁ নাসত্যাবিতি মে মতিঃ । 
ভিষজে দিবি দেবানাং কর্দণা তেন নাত? ॥৯॥ 

চ্যবন উবাচ। 

মহোৎসাহো। মহাত্বানৌ রূপন্রবিণবন্তরৌ | 
যৌ চন্রুতুর্মাং মঘবন্! বৃন্দাবকমিবাজরম্ ॥১০।॥ 
খাতে ত্বাং বিবুধাংস্চান্যান্ কথং বৈ নার্হতঃ দবমূ। 
অশ্থিনাবপি দেবেন্দ্র! দেবৌ বিদ্ধি পুরন্দর ! ॥১১॥ 

ইন্দ্র উবাচ। 

চিকিৎসক কর্মকরৌ৷ কামরূপনম্থিতৌ । 
লোকে চর্তঁ মর্ত্যানাং কথং সোমমিহারতঃ ॥১২॥ 

ভাঁর্তকৌমুদী 
অগৃহীদিতি। অশ্বিনৌরর্ঘে। গৃহতে অনেনেতি গ্রহঃ সৌমপাত্রম্ তম্॥৮| 

উভাবিতি। নাঁসত্যাবস্থিনোৌ | ভিষজৌ চিকিৎসকমার্ো। ন পুনর্দেবাবিতি ভাঁবঃ।71 
মহেতি। রপক্রবিণবন্তরোপ্রীধান্তেন ৌন্দর্যধনবন্তো৷। বৃন্দারকং দেবম্ /১০। 
খত ইতি। জব যজ্ঞং যজ্জীয়সৌমমিতার্থ: । দেবো বিদ্ধি, অত: সৌমমর্হতঃ 1১১ 
চিকিৎসকীবিতি। কামরপসমদ্থিতৌ, মায়ামাতরেণ ন পুনর্দেবত্বেনেত্যাশয়ঃ $১২। 

চ্যবন অশ্থিনীকুমাবদেব জন্য সৌমবদস লইবাৰ সঙ্ল্প করিলেন, এমন কি 
তিনি তাহাদিগকে দিবা জন্য সৌমপাত্র গ্রহণই কবিলেন; তখন ইন্দ্র তাহাকে 
নিষেধ করিলেন ॥৮। 

ইন্দ্র বলিলেন-_খষি! আমার ধাঁবশা, এই যে, এই অশ্বিনীকুমাবেবা ছুই- 
জনই মোমরল পাইতে পাঁবেন না। কাব্ণ, ইহারা স্বর্গে দ্েবগণেব চিকিৎসক- 
মাত্র ; সুতরাং সেই কাধ্যব্শতই মোমরস পাইতে পারেন না” ॥৯॥ 

চ্যবন - “দেববাঁজ | ইহার! অত্যন্ত উৎপাহী ও মহাত্মা এবং 
বিশেষ রূপবান ও ধনবান্; বিশেষতঃ ধাহারা আমাকে দেবতাব হ্যায় জরা 

বিহীন করিয়াছেন ॥১০॥ 
অতএব দেবরাজ | আপনি বা অন্তান্ত দেবতা ব্যতীত ইহাঁবা কেন হক্জীয় 

মৌমরম পহিবেন না। পুবন্দব! আপনি এই অশ্বিনীকুমাব দুইজনকে 
দেবতা বলিয়াই জানুন” 1১১। 

প্রচ জা চাদ তা 
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লোমশ উবাচ। 

এতদেব যদা বাক্যমাস্ত্রেড়য়তি দেবরাট. | 

অনাদৃত্য ততঃ শত্রং গ্রহং জগ্রাহ ভার্গবঃ ॥১৩| 
গ্রহীঘ্ন্তস্ত তং সোমমখিনৌকতমং তদী | 
সমীক্ষ্য বলভিদ্দেব ইদং বচনষ্রবীৎ ॥১৪॥ 
আভ্যামর্থায় সোমং তং গ্রহীযাসি যদি স্বযমূ। 
বজং তে প্রহবিষ্তামি ঘোররূপমনুতমযূ ॥১৫॥ 

এবমুক্ঃ ম্মযনিন্দ্রমরভিবীক্ষ্য স ভার্গবঃ। 

জগ্রাহ বিধিবৎ সোমমশ্িভ্যামুমং গ্রহ্ম্ ॥১৬॥ 
ততোহন্মৈ প্রাহবদ্জং ঘোবরূপং শচীপতিঃ। 
অন্ত প্রহরতো বাহু স্তস্তবামাস সর্ববতঃ ॥১৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
এতদ্দিতি। আত্েন্য়তি ছিক্ির্বদতি, “আমরেভিতং দিস্তিরুক্তম্ঃ ইত্যমবঃ ॥১৩1 

গ্রহীস্ত্তমিতি ৷ অশ্রিনোরর৫থে। বলভিৎ ইন্দ্রঃ ॥১৪॥ 

আত্যামিতি। আভ্যাম্ অনয়োরশ্থিনোঃ অর্থায় প্রয়োজনায় 1১৫। 
এবমিভি। শ্ময়ন্ ঈষদ্ধদন্। সোমং সোমাধাবভূতম্, গ্রহং পাল্রম্॥১৬ 
তত ইতি। প্রাহরৎ প্রহর্ত,মুদযচ্ছৎ। স্তভষামাস চ্যবন ইতি শেষঃ 1১৭] 

ইন্্র বলিলেন-_-“্খাষি। ইহাঁবা দেবগণেব চিকিৎসক ও কার্যাকারী এবং 
মায়া কবিযা কামবপী হন, বিশেষতঃ মর্ভ্যলোকে বিচবণ কবেন; স্ৃতবাং 
ইহারা কি করিয়া সোমরস পাঁইতে পাঁবেন ?” ॥১২ 

লোমশ বলিলেন__“দেববাজ যখন এই কথাই ছুই তিন বাব বলিলেন, তখন 
চযবন তীঁহাকে অগ্রাহ্য কবিয়া সোঁমপাত্র গ্রহণ কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন 4১৩ 

চ্যবন অশ্থিনীকুমারদেব জন্য উত্তম সোমবস গ্রহণই কবিবেন, ইহা দেখিয়া 
তখন দেবরাজ এই কথা বলিলেন__1১৪! 

“তুমি যদি অশ্িনীকুমারদের জন্য নিজেই সোমবস গ্রহণ কর, তবে তোমা 
উপবে দাকণ ও শ্রেষ্ঠ বজ্ত প্রহাব কবিব” ॥১৫॥ 

ইন্দ্র এইবপ বলিলে, চ্যবন ঈষৎ হাস্ত করিষা ভাহাব দিকে চাহিয়া 
অশ্থিনীকুমীবদেব জন্য য্থাবিধাঁনে উত্তম সোমপাত্র গ্রহণ কবিলেন ॥১৬| 

তাহার পব ইন্র চ্যবনেব উপবে ভয়স্কব বজ্র প্রহাব কবিবার উগ্ভম কবিলেন; 
উদ্যম কবিবামাত্র চ্যবন তাহাব বাহু সর্ব প্রকাবে স্তব্ধ কবিলেন 1১৭॥ 
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তং স্তস্তয়িত্ব। চ্যবনে জুহুবে মন্ত্রতোহনলমূ। 

কৃত্যার্থী স্থমহাতেজ৷ দেবং হিংসিতুমুতঃ ॥১৮। 
ততঃ কৃত্যাথ সংজজ্ঞে মুনেস্তস্ত তপোবলাৎ। 

মদ! নাম মহাবীর্ষ্যো বৃহত্কায়ে। মহাস্তুবঃ ॥১৯। 

শরীবং যত নির্দেষ্ট,শবক্যন্ত স্রান্থবৈঃ 
তস্তাস্তমভবদঘোরং তীক্ষা গ্রদশনং মহৎ ॥২০॥ 

হনুরেক! স্থিতা তন্ত ভূমবেক! দিবং গতা।। 

চতত্রশ্চাষতা দংঘ্টা যোজনানাং শতং শতম্ ॥২১॥ 
ইতরে তণ্ত দশনা বভূবুর্দশযোজনাঃ 1 
গ্রাসাদশিখরাকারাঃ শুলা গ্রসমদর্শনাঃ ॥২২॥ 

বাঁহু পর্ধবতমন্কাশাবায়তাবযুতং মৌ । 
নেত্রে ববিশশিগ্রখ্যে বক্ত.ং কালাগ্রিসন্নিভম্ ॥২৩॥ 

স্পা জা পপি নদ পর 

'ভারতকৌমুদী 
ভমিতি। মগ্রতো| মন্ত্র পঠিত্বা। কৃত্যার্থী মারণদেবতোতৎ্পাদনার্থী ॥১৮| 
তত ইতি। কৃত্য! কাঁচিন্মীরণদেব্তা, “কৃত্যা ক্রিয়াদেবতয়ো*” ইত্যমরঃ 1১৯1 

শরীরমিতি। আন্তং ব্দনম্, তীক্ষাগ্রা দশন। দস্তা যন্ত্র তৎ 1২০1 

হচুবিতি। হন্ুরোষ্ঠ ইত্যর্থ, দিবম্ আকাশম্। আঁযতা দীর্ঘাঃ, দা দত্তাঃ ২১ 
ইতর ইতি। দশন] দত্তাঃ। প্রাসাদপিখকাকার। দেব্মনদিরচড়াতুল্যাঃ |২২। 
বাহ ইতি। অযুভম্ অযুতযোজনম্, সম সমানপরিমাণো ২৩ 

অতিমহাতেজ। চ্যবন ইন্দ্রেব বানু স্তব্ধ করিয়া তাহাকে বিনষ্ট কবিবাৰ জন্ত 
কৌন মারণদেবতা স্থষ্টি কবিবাৰ ইচ্ছাষ মন্্রপাঠপুর্্বক অগ্নিতে আহ্তি 
দিলেন ॥১৮। 

তদনস্তব চ্যবনমুনিব তগস্তাব প্রভাবে মহানুবেৰ স্তায় মহাবীব ও বৃহৎকায় 
ম্'-নীমে একটা মারণদেবতা৷ জন্মিল ॥১৯॥ 

দেবগন ও দাঁনবগণ যাঁহাব শবীরের ইয়ন্তা করিতে পারেন নাই। তাহাৰ 
মুখখানা বিশীল ও ভয়ঙ্কব হইযাঁছিল এবং তাহার দত্ত সকল তীক্ষ্ষাগ্র ছিল ॥২০| 

তাহার একটা ওষ্ঠ ভূতলে ছিল, আর একটা আকাশে উঠিয়াছিল এবং 
সম্মুখে চারিট। দীত শত শত যোজন দীর্ঘ ছিল।২১| 

তাহার অপর দত্ত নকল দশযৌজন দীর্ঘ, মন্দিবের চুড়াঁব ন্যায় ক্রমিক সক 
এবং শূলাগ্রের স্যায় তীক্ষ ও উজ্জল ছিল ॥২২॥ 

আর তাহার পর্ধবততুল্য বাহুষুগল সমান ও অযুতযোজন দীর্ঘ, নয়নযুগল 
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লেলিহ্ন্ জিহ্বর! বক্তং বিছ্যন্ছপললোলয়া। 
ব্যাভাননে৷ ঘোবদুষ্িগ্রপন্নিব জগন্বলাৎ ॥২৪| 
স ভক্ষরিষান্ সংদ্রদ্ধঃ শতক্রতুমুপান্্রবু | 
মহতা ঘোববপেণ লোকান্ শব্দেন নাদযন্ ॥২৫॥ (বুগাকম্) 

তং দুষ্ট] ঘোববদনং ঘদং দেবঃ শতক্রুতুঃ | 
আধান্তং ভক্ষিঘ্ন্তং ব্যাভাননমিবান্তকম্ 1২৬! 

ভয়াৎ সংস্তস্তিতভূজঃ স্ুক্কণী লেলিহন্মুহুঃ 
ততোহব্রবীদ্দেববাজশ্চ্যবনং ভবগীড়িতঃ ॥২৭॥ (বুগ্াকম্) 

সোমারহীবপ্রিনাবেতাবগ্ঠ প্রভৃতি ভার্গব || 

ভবিবযতঃ সত্যমেতগ্ঘচো বিপ্র ৷ গ্রসীদ মে ॥২৮ 

ন তে মিথ্যা সমাবিভ্ভো ভবত্বেষ পবো বিধিঃ | 

জানামি চাহং বিপ্র্ধে ! ন মিথ্যা ত্বং কবিষ্যসি। 
পোমাহাবশ্থিনাবেতৌ বখৈবাদ্য কতো তৃয়া ॥২৯! 

ভারতকৌমুদী 
লেলিহস্তিভি। অত্র নকারলোপসন্তবে তকারলোপ আর্ব:। বিছ্যাদিব চপলা চঞ্চবা লোলা 

লঘিতা চ তয়া। ব্যান্তাননো বিবৃতমুখঃ । শতত্রতুমিভ্্রমূ 1১৪--২৫। 

তমিতি | মদং তদাখ্যমন্থরমূ। ব্যকৃণী ওষঠপ্রান্তদয়গূ ।২৬-_২৭। 
দৌঁমেতি। পোমার্ো যক্তীয়সোমপ্রান্তিযোগ্যো। হে ভার্গব! চ্যবন | 7২৮| 

চন্দ্র ও বৃর্ধের স্তাব উজ্জল এবং সুখের ভিতবটা প্রলযকাঁলীন অগ্নিব হায় 
ছিল ॥২৩॥ 

নেই ঘোঁবদর্শন অন্দুব অত্যন্ত জুদ্ধ হইবা, বিদ্যুতেব ন্যায় চঞ্চল ও লম্বিত 

জিহ্বাদাবা মুখ লেহন কবিতে থাকিয়া, বিশাল ও ভথ্ব শব্দে ত্রিভুবন নিনাদিত 
কবিঘা বলপুর্বক জগৎ গ্রাসেই বেন প্রবৃত্ত হইয়া, হা! কবিযা, ইন্দ্রকে ভক্ষণ 
কবিবাব জন্ত ধাবিত হইল ॥২৪--২৫॥ 

প্রকটিত মুখ যমেব ম্যাথ ভয়ঙ্কুব মুখ সেই মদাস্থব ভক্ষণ কবিতে আসিতেছে 
দেখিয। স্তস্তিতবাছ দেববাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত হইয়া, বাব বাব ওঞপ্রাস্ত লেহন 
কবিষা ভয়বশতঃ চ্যবনকে বলিলেন-7২৬--২৭ 

“ভূগুনন্দন! আজ হইতে এই অশ্বিনীকুমাবেরা বজ্র দোমভাগী হইবেন ; এই 
কথা পরব সত্য ; অতএব ত্রাক্মণ ! আপনি আমাৰ প্রতি প্রসন্ন হউন ॥২৮| 

(২৫) শ্লোকাৎ পরম্ “**চতুবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। লোমশ উবাচ ।*--বা ব কা, 
« *পর্ধবিংশত্যধিকশততমোহধ্যাক্ঃ | লোমশ উবাচ ।-পি নি। 

শত পচ ৬. পল পপ 
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ভূয় এব তু তে বীর্ধ্যং প্রকাশেদিতি ভার্গব !। 
স্থকন্যায়াঃ পিতুশ্চাস্ত লোকে কান্ডিঃ প্রথেদিতি ॥৩০| 
অতো ময়ৈতদিহিতং তব বীর্ধ্যপ্রকাশনমূ। 
তন্মা প্রসাদং কুরু মে ভবত্বেবং ঘথেচ্ছসি ॥৩১॥ (বুগ্নকম্) 
এবমুক্তত্ত শক্রেণ ভার্গবস্ত মহাত্বনঃ | 

স মন্যুব্যগমচ্ছীত্রং মুমোচ চ পুরন্দরমূ ॥৩২॥ 

মদণ্চ ব্যভজদ্রাজন্! পানে স্ত্রী চ বীর্ধ্যবান্। 
০০০ অক্ষেব্ুমূগয়ায়াঞ্চ পুর্ববন্যটং পুনঃ পুনঃ ॥৩৩| 

এপস শািএপ ৬. শত ১৬ 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। দমীরন্তে! মান্যটিঃ । পরো বিধিঃ উত্তমা৷ হ্যটিঃ। যট্পাঁদোহয়ং শ্লোকঃ |২৭| 

ভূয় ইতি। বীর্্যং তঃপ্রতাঁবঃ। প্রথেৎ বিভ্ৃতা ভবেৎ (৩--৩১ | 
এবমিতি। মন্যঃ ইন্্রং প্রতি ক্রোধঃ | মুমোচ বাহস্তভাৎ ৩২] 

মদমিতি। ব্যতজৎ বিভজ্য নিহিতবান্। পানে হুরায়াঃ। অক্ষেযু দৃ[তত্রীড়ান্। 
অনর্থকারিণঃ খলু পাঁনাদয়ঃ তহর্নায় চ মদদীশ্রহীকরণম্। অতএব চ মদস্থটিঃ পরো বিধি- 

রিত্যাশয়ঃ| পুনঃ গুনররিত্যনেন পানাদিযু মদাধিক্যং গ্রদশিতম্ [৩৩ 

ভারতভাবদীপঃ 
গ্রহৎ দোঁন্ত, গৃহীণং ভয়োরর্থে 1৮--১*। সবং সৌমম্ ॥১১--১২॥ আব্রেড়়তি পুনঃ 

পুনরাবর্তয়তি |১৩--২৬| হু্ধণী গলগর্ভো |২৭--৩া মদ্চেতি। হ্থরাপান-্ী-ুত- 

ত্রদ্মধি! আপনার এই মদকুষ্টি যেন মিথ্য! হয় না, ববং ইহা প্রধান কার্যে 

পরিণত ছউক। আমিও জাঁনি যে, আপনি আজ যেমন এই অস্থিনীকুমাবদিগকে 
যথার্থই মৌমবসভাগী কবিলেন, তেমন এই মদকেও মিথ্যা করিবেন না 
(বথার্ঘই করিবেন) ॥২৯। 

ভূগুনন্দন! আঁপনাঁৰ তপস্তাব প্রভাব অধিক পবিমাঁণেই প্রকাশিত 
হউক এবং সুকম্াৰ পিত। শর্ধাতিবাঁজাঁব কীন্তিও জগতে বিস্তৃতি লাভ ককক; 

এইবপ ভাবিয়াই আমি এইভাবে আপনার প্রভাব প্রকাশ কবিয়াছি , অতএব 

আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ ককন। এবং আপনি বেমন ইচ্ছা কবেন, মদ 

তেমনই হউক” ॥৩০-_৩১1 

ইন্দ্র এইবপ বলিলে, মহাত্মা চ্যবনেৰ ক্রোধ সত্ববই তিবোহিত হইল এবং 

তিনি ইন্দ্রকে (বাহস্তস্ত হইতে) ছাড়িয়া দিলেন ॥৩২॥ 

বাঁজা! তাহাব পৰ তপঃগ্রভাবশীলী চ্যবন পূর্ববনষ্ট মদকে বিভক্ত কবিযা 

নুরাপান, স্ত্রী, দ্তক্রীড়া ও মৃগষাঁতে বাব বাব স্থাপিত কবিলেন ॥৩৩। 



পণি ভ্র্যধিকশততমৌহধ্যায়ঃ | ১০৪৭ 

তথা মদ্ং বিনিক্ষিপ্য শক্রং সন্ত চেন্দুনা 

অশ্বিভ্যাং সহিতান্ দেবান্ যাজযিত্বা চ তং নৃপম্ ॥৩৪॥ 

বিখ্যাপ্য বীর্ধ্যং লোকেষু সর্বেধু বদতাং বরঃ। 
স্থৃকম্যযা সহাবণ্যে বিজহারানুকূলযা ॥৩৫॥ (ধুগ্কম্) 

তশ্থৈতদ্বিজসংঘুষ্টং সরো৷ রাজন্। প্রকাশতে। 
অত্র ত্বং সহ সোদর্ষ্যৈঃ পিতন্ দেবাংস্চ তপয় ॥৩৬| 
এতদ্দৃষ্া মহীপাল ! সিকতাক্ষঞ্চ ভারত !। 
সৈন্ধবারণ্যমাসাগ্য কুল্যানাং কুরু দর্শনম্ ॥৩৭॥ 

পু্বেষু মহারাজ ৷ সর্বেষু চ জলং স্পৃশন্। 
স্থাণোর্মন্্রীণি চ জপন্ সিদ্ধিং যাস্যসি ভারত । ॥৩৮| 
সন্ধিদ্বয়োর্নবশ্রেষ্ঠ । ত্রেতায়া দ্বাপরস্ত চ। 
অয়ং হি দৃশ্ঠতে পার্থ । অর্ববপাঁপপ্রণাশনঃ ॥৩৯॥ 

০ ২৯» হু আম 

ভারতকৌমুদী 
তথেতি। ইন্দুনা সোমেন, অশ্বিত্যাং সহিভান্ দৌবান্ শক্র্চ অন্তপ্প্যেতি সহ্দ্ধঃ। নৃপং 

শর্বীতিম্। বিখ্যাপ্য প্রচার্ধ্য, বীধ্যমাত্বনন্তপঃপ্রভাবম্ ॥৩৪-_-৩৫॥ 
তন্তেতি। ছিজসংঘুষ্টং পক্ষিশবশব্দিতম্। সোদর্ষ্যেভ্রাতৃভিঃ 1৩৬ 
এতদ্দিতি। ঘিকতাক্ষং নাম তীর্থম্। কুল্যানাং ক্ুত্রকৃত্রিমসরিতাম্ [৩৭ 

পুষ্করেঘিতি। পুরেষু প্রাণ্ডক্ুতন্নামকতীর্থেযু। স্থাণোঃ শিবস্ 1৩৮] 

বাগ্সিপ্রবব চ্যবন মদকে সেইভাবে স্থাপিত কবিয়া, সোমদ্বারা অশ্বিনী- 
কুমাবদেৰ সহিত দেব্গণকে এবং ইন্দ্রকে পরিতৃপ্ত করিয়া, শর্যাতিবাজার যজ্ঞ 
সমাপ্ত করিয়া এবং সমস্ত জগতে আপন প্রভাব প্রচারিত করিয়া, অনুকূল! 

ভাঁধ্যা সুকন্যাৰ সহিত বনে বিহাৰ করিতে লাগিলেন ॥৩৪-_৩৫1 

বাঁজা! দেই চ্যবনমুনিব সবৌবর এই প্রকাশ পাঁইতেছে, ইহাতে পক্গি- 
গণ রব করিষ! বেড়াইতেছে ; তুমি ভ্রাতাদেব সহিত ইহাতে পিতৃতর্গণ ও 
দেবতর্পণ কব ॥৩৬| 

ভব্তনন্দন বাঁজা! এই সবোবব ও সিকতাক্ষতীর্থ দর্শন কবিয়া সৈন্ধবারণ্যে 
যাইয়া ক্ষুদ্র কৃত্রিম নদীগুলিকে দর্শন কর ॥৩৭ 

ভবতনন্দন মহাঁবাজ ! সকল পুক্বরীর্থেব জলে স্নান এবং শিবেব মন্ত্র জপ 
করিয়া সিদ্ধিলীভ করিতে পাবিবে ॥৩৮1 

নরশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দন ! ত্রেতা ও দ্বাপবযুগেব সন্ধিসময়ে উৎপন্ন সর্বপাপ- 
ন[শক এই নেই বৈর্ধাপর্ধ্বত দেখ! যাইতেছে 1৩৯ 



৯০৪৮ মহাভারতে ব্ন- 

আর্চাঁকপর্ববতশ্চৈব নিবাসো৷ বৈ মনীষিণীমূ। 
সদ্াফলঃ সদাজোতো মরুতাঁ স্থানমু্মম্ ॥৪০। 
চৈত্যাশ্চৈতে বহুবিধান্ত্িদশানাং যুধিঠিব ।| 
এতকন্জ্রমসস্তীর্ঘসৃষয়ঃ পর্ু্ুপাসতে | 

বৈখানসা বালথিল্যাঃ পাঁবকা বায়ুভোজনাঃ ॥৪১॥ 
শৃঙ্গাণি ত্রীণি পুণ্যানি ত্রীণি প্রজরবণানি চ। 
সর্ববাণ্যনুপবিক্রম্য যথাকামমুপল্পুশ ॥৪২॥ 

শান্তনুণ্চাত্র রাজেন্দ্র! গশুনবশ্চ নরাধিপঃ। 
নবনাবায়ণৌ চোঁভৌ স্থানং প্রাপ্তাঃ সনাতনম্ ॥8৪৩| 

আয হহ 

সগ্ধিরিতি। সন্ধি: ধিকালোৎ্পন্রঃ প্রাগ্ুজে৷ বৈদূর্ঘপর্ববতঃ 1৩৪ 
আঙ্চাকেতি। সদা ফলানি ষত্র স:ঃ। জর্দাত্রোতো যন্ত্র তৎ॥৪০1 
চৈত্যা ইতি। চৈত্যা ঘত্ঞায়তনানি। পাঁবকা অগ্নিতুল্যাঃ । ব্পাদমিদং পণ্ঘম্।৪১1 
শদ্নাদীতি। শৃ্দানি উক্তার্চাকপর্বতস্তেত্যর্থ: ৷ উপস্পৃশ কাহি।৪২। 

ভারতভাবদীপঃ 

মৃগয়া-ব্যসনাঁনি, মদকরত্থাৎ ত্যাজ্যানীতি ভাবঃ £৩৩-_৩৮] বধ্ধিত্র্জোরিতি। সম্প্রতি কলি- 
ছাপরসদ্ধাবপ্যত্র তীর্থে শ্রেতাদাঁপর্সন্বিভুল্যঃ কালোহস্তি, অভ্র শাঁতানাং কলিম্পর্শে নাস্তীতি 
ভাবঃ ॥৩৯॥ স্দাআোত; সমাপ্রবাহযুক্তম্ $৪*॥ পাঁবকা ইব দীপ্যমানাঃ পাবকাঃ 1৪১ 
ত্রীণি শ্ঙ্গাণীতি। প্রাগব্যাখ্যাতরীত্যা ভ্রিকোণৎ বারাণসীক্ষেত্রম, ত্রীণি প্রত্রবণানীতি চ 

প্রধাগম্। এতানি সর্বান্নথ পরিকরম্য প্রদক্ষিণীকৃত্য যাকামমিহ সাহি। যথাকামমিত্যন্ত কাশী- 
্রয়াগসেবিনাং চন্ত্রতীর্থসেবনমৈচ্ছিকমিতবেষামিত্যাবকমিতি ভাবঃ। গৌঁড়াপ্ত-পত্রীণি 

শৃদদাণি শুভ্রাণি ত্রীণি প্রতঅবণানি চ। পুফ্করাণ্যাদিসিদাঁনি ন বিয্স্তত্র কারণম্।» ইতি শ্লৌকমত্রাপি 

জ্ঞানিগণেব বাসস্থান আচ্টাঁকপর্ত এবং দেব্গণেব উত্তম স্থানও দেখা 
যাইতেছে; এখানে সর্বদাই ফল পাঁওষা যাঁষ এবং সর্বদাই শ্রোত বহিয়া 
থাকে ॥৪০।॥ 

যুধিষটির! এই দেবগণেব নানাবিধ যজ্ঞন্থান এবং এই চন্দ্রের তীর্থ; 
অগ্নিব ম্যাষ তেজন্ধী এবং বাঁধুভৌজী বনবাসী বাঁলখিল্য খধিবা এই চন্দ্রতীর্থেব 
সেবা কবিয। থাঁকেন ॥৪১॥ 

. আ্চাকপর্র্বতেৰ তিনটা শুঙ্গ ও তিনটা প্রবণ আছে ; তুমি ইচ্ছানুসাবে 
সেই সকলগুলিতে বিচবণ কবিয়া স্নান কর ॥৪২ 

বাজশ্রেষ্ঠ! এখানে শান্তনু ও শুনকবাঁজ। এবং নবনাঁবায়ণ খধি (কান 
কৃবিযা) সনাতন স্থান লাভ কবিয়াছিলেন ॥৪৩| 



পর্ববণি ভ্র্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৪৯ 

ইহ নিত্যশয়া দেবাঃ পিতরস্চ মহর্ষিভিঃ | 
আন্টীকপর্ববতে তেপুস্তান্ যজন্ব যুধিঠির !188॥ 
ইহ তে বৈ চরন্ প্রাশন্যয়ণ্চ বিশাংপতে !। 
যমুনা চাক্ষয়জোতাঃ কৃষ্ণশ্চেহ তপোবতঃ ॥৪৫। 

যযৌ চ ভীমসেনশ্চ কৃষ্ণা চামিত্রকর্ষণ !। 
সর্ব চাত্র গমিষ্যামন্তয়ৈব সহ পাণ্ুব ! ॥৪৬॥ 
এতৎ প্রজ্ববণং পুণ্যমিন্তস্থ মনুজেশ্বর [| 
যত্র ধাতা বিধাতা চ বরুণশ্চোদ্ধমাগতাঃ ॥৪৭॥ 

ইহ তেহপ্যবসন্ রাজন! ্গান্তাঃ পরমধন্মিণঃ | 
মৈত্রাণামৃভ্বুদ্ধীনাময়ং গিরিববঃ শুভঃ ॥৪৮| 

এষা সা! যমুনা বাজন্! মহরি্ণণসেবিত। | 
নানাযজ্ভ্রচিতা রাজন্। পুখ্যা পাপভয়াপহা ॥৪৯ 

উ-ত পাপা 

শৃন্তসুরিতি। নরনারায়ণৌ খবী। সনাভনং স্থান বৈরুম্ 8৪৩] 
ইহেভি। নিত্যং শেরতে অবতিষ্ঠন্ত ইতি নিত্যশয়্াঃ । তেগুভ্তপশ্চু: 8৪৪ 
ইহেভি। প্রাশন্ ভূক্তবস্তঃ। মুনা বর্ঘতে। তপোর্ত আঁদীৎ ॥৪৫1 
ঘমাবিভি। যম নকুলসহদেবৌ । সর্ব বম 1৪৬] 
এতর্দিতি। উর্দম্ উর্দবর্িনং ঘ্ব্ষলোকম, আগতাঃ প্রাপ্তাঃ 7৪৭ 
ইহেতি। ক্ষাস্তাঃ ক্ষমাশীলাঃ। মৈজাণাং মিত্রমুনিবংস্তানাম্ 1৪৮। 

দেবগণ ও পিতৃগণ মহধিগণের সহিত মিলিত হইয়া এই আচ্টাকপর্ববতেই 
সর্বদা থাকিয়া তপন্া করিয়াছিলেন; অতএব যুধিষ্ঠির! তুমি তীঁহাদেব 
পুজা কর ॥8৪1 

নবনাথ! এইখানেই সেই দেবগণ, পিভৃগণ ও খাধিগণ চরু ভক্ষণ 
কবিয়াছিলেন। এই অক্ষযত্্রোতা যমুনা, ইহাৰ তীবেই কৃষ্ণ তপস্তায় নিবত 
হইযাছিলেন ॥৪৫1 . 

শক্রনাশন পাঙুনন্দন ! ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী এবং আমরা সকলে 
তোমাঁব সহিতই এই সকল স্থাঁনে যাইব ॥৪৬1 

বাজা! এই ইন্দ্রেব পুণ্য প্রত্রবণ ; যেখানে ধাতা, বিধাতা ও বরুণ ( তপস্তা 
কবিয়া ) উদ্ধবন্তী আপন আপন লোকে গমন কবিয়াছেন ॥৪৭॥ 

রাজা! ক্ষমাশীল ও পবমধাম্সিক দেই ধাতাপ্রভৃতিও এখানে বাঁ 
কবিয়াছিলেন। সরলবুদ্ধি মিত্রবংশীরগণের এই মঙ্গলময পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ (৪৮ 

বন-১৩২ (৮) 



১০৫০৩ মহাভারতে বর্ন 

অন্র রাজ মহ্ঘোঁসো মান্ধাতাহয্জত স্বয়মূ। 

সাহদেবিশ্চ কৌন্তেয়! সোমকো দদতাং ববঃ ৫০ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি 

তীর্ঘযাত্রায়াং হ্বকন্যোপাখ্যানে ব্র্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০। % 
সাও ৫ 

চতুরধিকশততমোধধ্যায়ঃ। 

যুধিষ্ঠির উবাচ । 
মান্ধাতা রাজশার্দ,লস্্রিযু লোকেছু বিশ্রস্তঃ। 
কথং জাতো মহাব্রদ্বন। যৌবনাগ্থো নৃপোতৃমঃ ॥১ 

ভার্তকৌমুদী 
এষেতি। নানাযজৈশ্চিতা ব্যাপ্ত! ॥৪৯ 
অত্রেতি। মহ্ষাসো মহাধনূত্ধরঃ | এষামাখ্যানং পরস্তাঁদক্ষ্যাতি ॥৫০1 

ইতি মহামহোপাধ্যাষ-ভারতাচার্ধ্-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাপ্তবাগীশভট্টচার্ধ্যবির্চিতায়াং 
মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌ মুদ্ীপমাথ্যায়াং বনপর্বণি তীর্ঘযাত্রায়াৎ ভ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০ 

সাহস 

মান্ধাতেতি। হে মহাব্রদষন্! শ্রেষ্টবরাহ্মণ1, যৌবনাশ্ো যুবনাঙপুত্র ॥১। 

ভারতভাবদীপঃ 

পঠপ্তি, স চ প্রাগেব ব্যাখ্যাতঃ| অত্র পাঠস্ত কাশ্ঠাদিত্বত্য। পূর্বেবোভার্থগ; দৃটাকারার্ঘ; 
/৪২--৪৩। নিত্যশঙ্সা--নিত্যং শয়ানাঃ সন্নিছিতা! ইত্যর্থ। তেপুস্তপশ্চজুঃ 18৪--৪৯। 
সাহদেবিঃ সধয়পুররত্ত পুক্রঃ 1৫০1 

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণীয়ে ভারতভাবদীপে ভ্র্যধিকশততখোহধ্যায়ঃ 1১৩। 

রাজা! মহধিগণসেবিতা এই যমুনা নদী; ইহাব তীবে নানাবিধ হজ্জ 
হইয়াছিল; সুতরাং এই নদী পুণ্য জন্মায় এবং পাঁপভয় নষ্ট কবে ॥৪৯1 

কুস্তীনন্দন | এইখাঁনে মহাঁধনুদ্ধব রাজা স্বয়ং মাদ্ধাতা, সহদেববাজাৰ পুত্র 
এবং দ্াতৃশ্রেষ্ঠ নৌমকরাজা যজ্ঞ কবিযাছিলেন” ॥৫০| 

শা 

যুধিষ্ঠির বলিলেন_ক্রাক্মণশ্রেষ্ঠ ! ত্রিভুবনবিখ্যাত রাজশ্রেষ্ঠ এবং বন্ততও 
সপপ্রধান যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতা কি প্রকাবে জন্বিয়াছিলেন ?॥১| 

₹ঃ*ন্প্রুবিংশত্) ধিকশততমোহ্ধ্ার£-_ব| ব কা **য্ড়বিংশত্যধিকখত তগোহ্ধায়ত--পি নি। 



পর্বণি চতুরধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৫১ 

কথকৈনাং পৰা কাষ্ঠাং প্রাপ্তবানমিতহ্যুতিঃ 
যন্ত লোকান্ত্রষো বশ্টা বিষ্ঞোরিব মহাতুনঃ ॥২॥ 

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং চবিতং তপ্য ধীমতঃ | 
সত্যকীর্ডেহি মান্ধাতুঃ কথ্যমানং ত্ুয়াহনঘ ! ॥৩| 
যথা যান্ধাতৃশবশ্চ তন্ত শক্রসমহ্যতেঃ | 
জন্ম চাপ্রতিবীর্ধ্যস্ত কুশলে! হৃসি ভাষিতুম্ ॥৪) 

লোমশ উবাচ। 

শৃণুঘাবহিতো রাজন্। রাজ্কস্তস্ত মহাত্বনঃ | 
যথা মান্ধাতৃশব্দো বৈ লোকেষু পরিগীয়তে ॥৫॥ 
ইক্ষাকুবংশ প্রভবো যুবনাশ্থো মহীপতিঃ | 
সোহ্যজৎ পৃথিবীপাল ! ক্রতৃতিভূ্বিদক্ষিণৈঃ ॥৬| 

শিলা তশাশশশ বহহহহহরে হিং এ ৪ 

ক্থমিতি। পৰাং কাষ্ঠাম্ উৎবর্ধন্ত চরমাম্বস্থাম্, অমিতত্য তির্মান্বাতা ॥খা 
এতদিতি। অত্যকীর্ডেরনারৌপিতযশনঃ। লোক৷ হি প্রভোমিথ্যাপি যশো ক্রবস্তি ॥৩। 

যথেতি। মাদ্ধাতৃশৰো মাধাতেতি নাম, যথাহতবৎ্| কুশলো দক্ষঃ 181 

শৃুঘেতি। অবহিতঃ শ্রবণে কৃতমনোযোগঃ | তত্ত মান্ধাতুঃ 1৫ 

ইক্ষাকিতি। মহীপতিরাসীদিতি শেষঃ। অযজৎ দেবান্ পুজিতবান্।৬ 

এবং সেই অসাধারণ তেজন্বী কি কবিয়াই বা সেইবপ উৎকর্ষেব পরা 
কাষ্ঠা লাভ কবিয়াছিলেন? সমস্ত ত্রিভূবন বিষ্তুবই মত যে মহাত্মাব বশীভূত 
হইয়াছিল ॥২॥ 

নিষ্পাপ ত্রহ্মধি! জ্ঞানবাঁন্ ও সত্যকীন্তি সেই মান্ধাতার চবিত্র আপনি 
বনুন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা কৰি ॥৩। 

ইন্দ্রের তুল্য তেজন্বী ও অসাধাবণ বলবান্ সেই বাজাব যেভাবে 'মান্ধাতা'- 
নাম ও জন্ম হইয়াছিল, তাহা আপনি বলুন। কারণ, আপনি ইতিহাঁন বলিতে 
বড়ই নিপুণ” 181 

লোমশ বলিলেন---“রাজী! যাহাতে সেই মহাত্বাব 'মান্ধাতানাম জগতে 
কীর্তন কবে, তাহা তুমি মনোযোগী হইয়া শ্রবণ কব ॥৫1 

বাজী! ইন্ষণাকুবংশোৎপন্ন 'যুবনাশ্ব-নামে এক বাজ! ছিলেন, তিনি প্রচুব 
দন্গিণীসম্পন্ন ব্তব যজ্ঞ করিযাঁছিলেন ॥৬॥ 

€৩) ঘিতীয়া্ধং বা বকা পি নাস্তি। 



১০৫২ মহাভারতে বন- 

অশ্বমেধসহত্রঞ্চ প্রাপ্য ধর্্মভূতাং বরঃ | 
অন্যৈশ্চক্রতৃতিঃ পুশ্যৈরজৎ স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৭| 
অনপত্যস্ত রাঁজধিঃ স মহাত্মা মহাব্রতঃ | 
মন্ডিঘাধার তদ্রাজ্যং বননিত্যো বভূব হ। 
শান্তদৃষ্টেন বিধিন! সংবোজ্যাত্মানমাত্বান্ 1৮| 

ব কদাচিন্নুপো বাঁজন্,পবাসেন ছুঃখিতঃ | 
পিপাসাণুকহৃদরঃ প্রবিবেশাশ্রমং ভ্ৃগোঃ ॥৯॥ 

তামেব বাত্রিং রাজেন্দ্র! মহাত্মা! ভূগুনন্দনঃ। 

ইন্িঞ্চকার সৌছ্যুনের্মহঞ্চি পুত্রকারণাঁৎ 1১০] 

ভারতকৌমুদী 

অশ্থেতি। প্রাপ্য অনার ৷ দ্বাপ্তদগ্গিণৈঃ পর্ধ্যান্তদিণৈঃ ॥৭। 
অনপত্য ইতি। মহাত্রতো দৃভাবেন শান্ত্েক্তিনিয়মশালী । বনমেব নিত্যং সর্বদাধি- 

চেঁ়ং ঘন্ত সঃ। আতুবান্ যোগদাধনে ঘত্ববান্, আত্মানং দ্বজীবম্ঃ সংযোজ্য পরমাত্মনি 
আধার, «সংঘোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাভুপরমান্ুনৌ: ইতি যোগিযাভ্রবন্যবচনাৎ। 

বট্পাঁদোহরং শ্লোক: 1৮) 
নইতি। সবুবনাশ্বঃ। ভূগোিপুত্রন্ত চ্যবনন্ত £৯। 

ভামিতি। ইঠিং যাগম্। বৌঁছ্যনে: সুছাযপূতন্ত ঘুবনাস্বস্ত 7১০1 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

মান্ধীতেতি। ঘৌবনাশ্থো৷ ঘুবনাস্বপুত্রঃ 7১৫ পরাং কাষ্ঠাং দ্গিষেব শ্রেষ্ঠং খ্থানম্ ২". 
আঁত্বানং চিত্তঘ, আভ্মবান্ িতচিভ্ত, সংযোজ্যোষ্টদেবতরা। এক্যং নীতা! 1৮--৯। লৌতুরেঃ 

সেই ধান্মিকশ্রেষ্ঠ ঘুবনাশ্ব বহুতর অশ্বমেধযজ্ঞ কবিরা প্রচ্ব দদ্দিণাযুক্ত 
পুণ্যজনক হারও অনেক বজ্ঞ করিয়াছিলেন 1৭ 

মহাত্মা ও মহাত্রতপবারণ নেই রাঁজধি যুবনাখ নিঃনন্তান ছিলেন; তাই 
তিনি মন্ত্রিগণের উপবে ব্রাজ্যনভাৰ ন্যস্ত করিয়া, বনে যাইয়া, যোগনাধনে বত্রবান্ 
হইয়া, শান্্দৃ্ট বিধানে পরণাত্মাতে জীবাত্মাব সংযোগ করিতে লাগিলেন ॥৮ 

রাজা! কোন সনরে সেই ঘুবনাশ্ব উপবানে ক্লান্ত ও পিপানায় শুককণ্ঠ হইয়া 
চ্যবনেৰ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥৯॥ 

বাভশ্রেস্ঠ 1 এদিকে নহাত্বা ও মহধি চ্যবন নেই যুবনাশ্বরাজাবই পুত্রের 
জন্য নেই বাত্রিতেই বজ্ করিয়াছিলেন 1১৩1 

০০৮ কত শত শপ 

(০)*"হুমহাত্ব! মহাতপাঃ- পি । 
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সম্ভূতো মন্ত্রপুতেন বাবিণা কলসো মহান্। 
তত্রাতিষ্ঠত রাজেন্দ্র! পূর্ব্মেব সমাহিতঃ ॥১১1 
যৎ প্রাশ্য প্রসবেততস্ত পত়্ী শত্রসষং স্ুতমৃ। 
তং ন্যস্ত বেছ্ভাং কলসং সযুপুস্তে মহরয়ঃ ॥১২॥ 

রাত্রিজাগরণশ্রান্তান্ সৌছ্যু্িঃ সমতীত্য তান্। 

গুক্ষকণ্ঠঃ পিপাঁসার্ভঃ পানীযার্থা ভূশং নৃপঃ। 
তং প্রবিশ্থাশ্রমং শ্রান্তঃ পানীয়ং সোইভ্যযাচত ॥১৩॥ 
তন্য শ্রান্তস্ত শুষেণ কণ্ঠেন ক্রোশতত্তরা | 
নাশ্রৌধীৎ কশ্চন তদ1 শকুনেরিব বাশতঃ ॥১৪। 
ততস্তং কলসং দৃষ্টা জলপুর্ণৎ স পাধিবঃ। 
অভ্যন্দ্রবত বেগেন গীত্বা চান্তো ব্যবাস্যজৎ ॥১৫| 

চা শত শি চে 

ভারতকৌমুদী 

সম্তৃত ইতি। সম্ভতঃ পর্ণ: । নমাহিত: তদ্যাগবিধ্যুকতনিষমেন রক্ষিতঃ 8১১] 

যদ্দিতি। যত যখকলসজলম্, প্রান্ত পীত্বা। তে যজ্ঞব্যাগৃতাঃ ৪১২] 
রান্রীতি। সৌ্যুযিূ্বনাশঃ | পানীযং জলম্। অযমপি ফট পাদঃ গ্লোক: ॥১৩। 
তন্তেতি। ক্রোশত আহ্বয়তঃ। নাশ্রোবীৎ শুদ্কতয়া মৃদুতবরত্বাৎ। বাশতো রুবত: 1১৪ 

তত ইতি। অভ্যদ্রবত কলসাস্তিকমগমৎ। ব্যবাস্জৎ অবশিষ্টমূভঃ 7১৫। 

সুতবাং রাজশ্রেষ্ঠ! মন্্রপৃত জলে পবিপুর্ণ বৃহৎ একটা কলস পূর্ব হইতেই 
সেই স্থানে স্থাপিত ছিল ॥১১॥ 

যে কলসেব জল পান করিয়৷ যুবনাশ্বেব পড়ী ইন্দ্রতুল্য পুত্র প্রসব করিবেন, 
দেই কলন যজ্জবেদীর উপবে বাখিয়া সেই বৃত মহযিরা নিন্দিত হইয়া পড়িয়া 
ছিলেন ॥১২। 

সেই সময়ে পবিশ্রাস্ত পিপাসার্ত, শুক এবং অত্যন্ত জলপ্রার্থী সেই 
যুবনাশ্ববাজী- বান্রিজাগবণে পরিশ্রাস্ত খষিগণকে অতিক্রমপূর্বক আশীমে 

প্রবেশ করিয়া জল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ॥১৩1 

তখন পরিশ্রীস্ত যুবনাশ শুফকণ্ঠে ডাকিতেছিলেন বলিয়া কষুদ্র-পক্ষিববের 
স্তায় তাহাব সেই ডাক কেহই শুনিতে পান নাই ॥১৪॥ 

তাহার পৰ যুবনাশ্ববাজা জলপুর্ণ কলস দেখিয়া তাহার নিকট বেগে গমন 
কবিলেন এবং তাহাঁর জল পান কবিয়া অবশিষ্ট জল ফেলিয়া দিলেন ॥১৫॥ 

(১৩)-"পানীয়ার্থং ভূশং নু: পি। 



১০৫৪ মহাভারতে বন- 

স গীত্বা শীতলং তোয়ং পিপানার্তো মহীপতিঃ। 

নির্ববাণমগমদ্ধীমান্ সুম্থখী চাভবতদা 1১৬ 

ততস্তে প্রত্যবুধ্যন্ত মুনয়ঃ সতপৌধনাঃ | 

নিস্তোষং তঞ্চ কলসং দদৃঃ সর্বব এব তে ॥১৭॥ 
কম্ত কর্ধে্দমিতি তে পর্ধ্যপৃচ্ছন্ সমাগতাঃ। 
ুবনাষ্ো মমেত্যেবং সত্যং সমভিপগ্ত ॥১৮। 
ন যুক্তমিতি তং প্রাহ ভগবান্ ভার্গবস্তদা। 
সৃতার্থং স্থাপিতা হাঁপস্তপসা চৈব সংভূতাঃ ॥১৯॥ 

য়! হুত্রাহিতং ত্রহ্ম তপ আস্থায় দারুণমৃ। 
পুত্রোর্থ, তব রাজর্ষে! মহাবলপরাক্রম ! ॥২০॥ 

মহাবলো মহাবীর্্যস্তপৌবলসমন্িতঃ | 
যঃ শক্রমপি বীর্্যেণ গময়েদ্যমসাদনম্ ॥২১॥ 

] ভাঁবতকৌমুদ্রী 
লই্তি। নির্বাণ, পিপাসাহুঃখনিবৃত্তিম। স্ন্থথী অতীব হুথী 1১৬ 

তত ইতি! প্রত্যবুধ্যস্ত জাগরিতবস্তঃ, তপোঁধনেন চাবনেন সহেতি সঃ॥১৭ 
কম্তেতি। সমভিপন্ত অঙ্গীকৃতবান্ ॥১৮ 

নেভি। স্থৃতার্থ, তবৈৰ পুন্ার্থম আঁপো জলম্। তপসা তপঃপ্রভাবেণ ॥১৯। 

যয়েতি। আহিভং স্থাপিভম্, ব্র্ধ তেজঃ, আদ্ায় অবলম্থা (২০। 

পিপাঁসার্ত যুবনাশ্বরাজ! দেই শীতল জল পান করিয়া নিবৃত্তি লাভ কবিলেন 

এবং অত্যন্ত সুখী হইলেন 1১৬ 

তৎপবে চ্যবনেব সহিত সেই মুনিবা জাগবিত হইলেন এবং ভাহাবা 
সকলেই সেই কলসটাকে জলশৃন্ দেখিলেন ॥১৭॥ 

তখন তাহাবা আসিয়া--ইহা কাহাব কার্ধ্য; এইভাবে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন ; তখন যুবনাশ্ব_ইহা আমাব কার্য” এইকপ সত্য স্বীকাঁৰ 
করিলেন ॥১৮। 

তখন চ্যবন বলিলেন-্বাঁজী! আঁপনি ইহা সঙ্গত কাধ্য করেন নাই। 
কারণ, আপনাব পুত্রের জন্তই তপন্তাব তেজে পূর্ণ এই জল বাখিয়াছিলাম ॥১৯| 

হে মহাঁবলপবাক্রম রাজধি | আপনাঁৰ পুত্রেব জন্তাই ভষঙ্কব তপস্তা! করিয়া 
আমি এই জলে ব্রন্মতেজ স্থাপিত কবিয়াছিলাম ॥২০ 

আপনার যে পুত্র মহাঁবল, মহাবীর্য্য ও তপোবলযুক্ত হইয়া আপন শক্তি- 
প্রভাবে ইন্দ্রকেও যমালষে প্রেরণ করিতে পাঁরিত ॥২১॥ 



গর্ববি চতুরধিকশততমোহঘ্যায়ঃ ১০৫৫ 

অনেন বিধিনা বাজন্! ময়ৈতদুপপাদিতমৃ। 
অন্তক্ষণাত্য়। রাজন! ন যুক্তং কৃতমগ্ধা বৈ ॥২২। 
ন তৃঘ্ শক্যমস্মীভিবেতৎ কর্তূযতোহম্যথা। 
নৃনং দৈবকৃতং হোতদ্যদেবং কৃতবানসি ॥২৩| 
পিপাঁসিতেন যাঁঃ গীতা বিধিষন্ত্রপুবস্কৃতাঃ | 
আপন্তুয়া মহারাজ! মত্তপোবীর্য্যসংভূতাঃ ॥২৪॥ 
তাভ্যস্্মাত্বনা পুত্রমীদরশং জনযি্যসি | 

বিধা্যামো বযং তত্র তবেষ্তিং পরমাডুতাম্ 1২৫) (যুগ্রকম্) 
যথা শ্রসমং পুত্রং জনযিষ্যসি বীর্ধ্যবান্। | 
গর্ভধারণতশ্চাঁপি ন খেদং সমবাপ্ন্যসি ॥২৬ 

ততো বর্ধশতে পুর্ণ তন্ত রাজ মহাত্বনঃ। 
বাঁমপার্থ বিনিভিদ্ধ স্থৃতঃ সূর্য্য ইব স্থিতঃ ॥২৭% 
নিশ্চক্রাম মহাঁতেজা ন চ তং মৃত্যুরাবিশৎ। 

যুবনাশ্বং নরপতিং তদভুতষমিবাভবৎ ॥২৮॥ (যুগ্নকম্) 

মহেতি। বলং দৈহিকসমির্ধ্যম বীরধ্যং মানসপামর্থ্যমিতি ভেদঃ ॥২১। 

অনেনেতি। অন্তক্ষণাঁৎ তশ্যৈব জলন্ত পাঁনাৎ। যুক্তং সঙ্গতম্ ॥২২। 

নেতি। অতত্তদুদরগমনাঁৎ, অন্তাথা ত্্পত্া,দরগমনমূ। নৃনং নিশ্চিতয্ 7২৩। 

পিপেভি। পিপাসিতেন সঞ্তাতপিপাসেন। আপো জলম্। তাভাঃ অগ্যঃ, আত্মনা 

হবযমেব, ঈদৃশম্ ইন্্জগ্লিনম্। ইন্টিং যাগম্ 1২৪--২৫। 

যথেতি। খেদং পুরুষতয়া সম্ভাব্যমানং রেশম্ ॥২৬1 

রাজা! আমি উত্ত বিধানে এই জলকে উপযোগী করিয়াছিলাম ; সুতরাং 

আপনি সেই জল পাঁন কবিষা। আঁজ সঙ্গত কাধ্য কবেন নাই ॥২২॥ 

অতএব এখন আমবা এ ঘটনাটাকে ইহাব অন্যরূপ কবিতে সমর্থ হইব না। 

নিম্চয়ই এ ঘটনা দৈবকৃত, যাহা! আপনি কবিয়াছেন ॥২৩॥ 

মহাবাজ! যথাবিধানে অভিমন্ত্রিতি এবং আমাব তপঃপ্রভাবে পবিপুর্ণ যে 

জল আপনি পিপাসার্ভ হইয! পান কবিষাছেন, সেই জল হইতে আপনি 

নিজেই ইন্দ্রবিজয়ী পুত্র প্রসব কবিবেন; তাহাতে আপনাব সম্বন্ধে আমবা 
একটা পৰম অন্ভুত যাঁগ কবিব ॥২৪--২৫॥ 

থে যাঁগের ফলে আপনি ইন্দরতুল্য পুত্র প্রদব কবিবেন, অথচ গর্ভধারণের 
কষ্ট পাইবেন না” ॥২৬ 

ল 



১০৫৬ মহাভারতে বন- 

ততঃ শক্রো মহাতেজান্তং দিদৃক্ষুরুপাগমত। 
ততো! দেবা মহেন্দ্র তমপৃচ্ছন্ ধাস্ততীতি কিমৃ॥২৯। 
প্রদেশিনীং ততোহস্তান্তে শত্রঃ সমভিসন্দধে 
মাময়ং ধাস্তীত্যেবং ভাষিতে চৈব বিণ 
মান্বাতেতি চ নামান্ত চকু সেন্্া দিবৌকসঃ ॥৩০| 
প্র্দেশিনীং শক্রদততামাস্বাছ্য স শিশুস্ত]। 
অবর্ধত মহাতেজাঃ কিফ,ন্ রাজংস্্য়োদশ ॥৩১ 

ভাঁবতকৌমুদী 

তত ইতি। স্থিত উদর এব। আঁবিশৎ আক্রামৎ |২৭--২৮। 
তত ইতি। ইতি এব শিশুঃ; কিং ধান্তি পাতি, পুরুষপ্র্থুততয়া তন্ত স্তনাভাঁবেন 

স্তনদুষ্ধীতাবাদিতি ভাঁব:। ধাঁন্ততীতি “ধেট, পা পানে” ইত্যস্ত রূপয্২৯। 
প্রেতি। তত: শত্রঃ, অস্য শিশোঁঃ, আহ্ে মুখে, গ্রদেশিনীম্ আত্মনন্তর্জনীমনুলীম্ 

সমভিসনাধে লমপিতবান্। পরধ ইত্যেবংরপেণ, অয়ং শিঞ্তঃ, মাম, ধাগ্ততি পাঁনততি; 
অদৃষ্ঠরপেণাপি ময়েখং প্রদেয়ত্বাৎ অন্ুলাগ্রাচ্চ স্ধাক্ষরণাঁৎ অতএব চ প্রায়েণ শিশুভিঃ 
্বানুলীনামপি পানাদিত্যাশয়ঃ | বজিণ| শক্রেণ। ধাতেতি পানার্থকধেট ধাতৌ তৃনপ্রত্যযাস্ত- 
য়া কর্দণি ষ্ঠীানিষেধাদূলুক্সমাসাশ্রযণীচ্চ মাদ্ধাতেতি রূপম্। যট্্পাদৌহয়ং শ্লোক: 1৩০1 

প্রেতি। অবর্ধত ততঃ সুধাদ্থাদনািতি ভাব: । কিুন্ বিতভীন্। “কিছুতে 
বিতন্তো চ” ইত্যমরঃ ৷ দেবপ্রভাবোহয়ং বলীষানিত্যাশয়: ॥৩১ 

ভাবতভাবদীপঃ 
যুবনাশ্বন্ত 1১০_-১৩। বাশতঃ শব্ং কুর্বতঃ ॥১৪--১৫। নির্ববাণং তপ:ফলম্ 1১৬--২৪॥ ইষ্টমিচ্ছিতম্ 

॥২৫--২০| কিং ধাশ্তি পাশ্যতি স্তন্তাভাবাৎ ॥২৯॥ মাং ধাস্ততি মান্ধাতা ধাতেতি লুড়ন্তহ 

তাহাৰ পব একশত ব্খদব পুর্ণ হইলে, সুর্ধ্ের হ্যায় তেজন্বী একটা পুত্র 
মহাত্বা যুবনাশ্বরাঁজাব বাঁম পার্খ ভেদ করিয়! নির্গত হইল) কিন্তু তাহাতে 
যুবনাস্বরাজাব মৃত্যু হইল না! | এই ঘটনাটা! আশ্চরয্যই হইয়াছিল ॥২৭--২৮| 

তাহার পর মহাতেজ! ইন্দ্র সেই বাঁলকটীকে দেখিতে আিলেন ; তখন 
দেব্তাবা.তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন-_«এ বালকটা কি পাঁন কবিবে ?% ॥২৯। 

তখন ইন্দ্র সেই বাঁলকটীব মুখে নিজেব তর্জনী অন্ধুলী প্রবেশ কবাহযা 
দিলেন (এবং বলিলেন-_) “এ, এইভাবে আমাকে পাঁন কবিবে”। ইন্দ্র এই 

কথা বলিলে, তাহাৰ সহিত দেঁবতাবা সেই বাঁলকটার নাম কবিলেন_- 
'মান্কাতা? ॥৩০। 

রাজা! তখন নেই বালকটা ইন্দ্রদত্ত “তর্জনী অঙ্ুলী চোষণ করিয়া অত্যন্ত 
তেজন্বী হইয়া ভ্রয়োদশ বিতস্তি (সাঁড়ে ছ'হাত) বুদ্ধি পাইল ।৩১। 



পর্ববণি চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১০৫৭ 

বেদীস্তিং সধনুর্বেদা দিব্যান্তান্্াণি চেশ্ববমৃ। 
উপত্থর্মহাবাঁজ ৷ ধ্যাতমাত্রাণি সর্বশঃ 1৩২) 

আজগবং নাম ধনুঃ শরাঃ শূক্গোন্তবাস্চ যে। 
অভেগ্ভং কবচগ্ৈব সম্যত্তমুপশিশ্রিযুঃ ॥৩৩॥ 
লোহভিষিক্তো ভগবতা স্বয়ং শক্রেণ ভাবত 11 

ধর্থেণ ব্যজয়ল্লোকাংস্ত্রীন্ বিষুতরিব বিক্রমৈঃ ॥৩৪।॥ 
তম্তাপ্রতিহতং চক্রং প্রাবর্তত মহাত্মনঃ | 

রত্বানি চৈব বাজধিং স্যমেবোপতস্থিবে ॥৩৫॥ 

তস্তেয়ং বন্তুসম্পূর্ণা বন্তুধা বন্তধাধিপ || 
তেনেষ্টং বিবিধৈর্যজ্রৈরবহুতিঃ স্থাপ্তদক্ষিণৈঃ 1৩৬] 

ভারতকৌমুদী 
বেদা ইতি। ইশ্বরং প্রভুম্ ঈশ্বরান্গৃহীতং বা । ধ্যাতমান্রাণি তেনৈব ॥৩২। 
আঁজেতি। অজ ব্র্মণো গৌন্তেজননেদমিত্যাজগবম্ 7৩৩ 
দইতি। অভিষিক্তো যৌবরাজ্য ইতি শেষঃ। ব্যজয়দিতি পরন্্ৈপামীর্যম্ ৩৪) 
তন্তেতি। অপ্রতিহতং শক্রভিরিতি শেষঃ, চত্র রাষ্ট্র ।৩৫। 
ত্তেতি। বন্ৃভির্ঘনৈঃ সম্পূর্ণী। ইঠ্টং যজনং কৃতম্ [৩৬ 

ভাব্তভাঁবদীপঃ 
ব্যাখ্যান, ধাশম্ততীতি|৩০॥ প্রদ্দেশিনীং তর্জনীম্। কিছুন্ হস্তান্ বিতস্তীন্ বা। 

দকিছুরন্তে বিতন্তৌ ৯” ইত্যমর: [৩১। ধ্যাতমাত্রস্ত ইন্দরেণায়মেবংবিধো ভবস্থিতি সঙ্কল্লিতন্থ 
।৩২। শৃঙ্গোত্তবা: হ্বগজাঃ। “শৃঙ্গ প্রতূত্বে শিখরে” ইত্যাদি: “্যর্গমীনবিষযোগরিতি বিশ্ব 

মহাবাজ! সেই বাঁলকটী ঈশ্ববান্থগৃহীত হইয়াছিল; তাই সে ধ্যান 
করিবামাত্র ধনুর্বেদেব সহিত সকল বেদ এবং ন্ব্গীযি সকল অস্ত্র তাহাঁৰ নিকট 

উপস্থিত হইয়াছিল ॥৩২। 
আব, 'আজগবঝ্-নামে একখানা ধন্থু, শৃর্গোৎপন্ন বাণ এবং একটী অভেগ্য 

কবচ সন্ভই আসিয়া তাহাকে আশ্রষ কবিযাছিল।৩৩। 
ভবতনন্দন | তখন ভগবান্ স্বয়ং দেববাঁজ মান্ধাতাঁকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত 

কবিলেন; ক্রমে সেই মান্ধাতা বিষ্ুব স্তাষ আপন বিক্রমে ধর্ম্ানুসাবে ত্রিভূবন 
জয কবিলেন ৩৪! 

ক্রমে মহাত্মা মান্ধাতাব বাজ্য অপ্রতিহত হইল এবং বত সকল নিজে নিক্তে 
আসিযাই বাজধি মান্ধীতাঁৰ নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল £5৫॥ 

(৩২)-ধ্যাতমাত্রন্ত সর্বশঃ__-বা ব কা। 
বন-১৩৩ (৮) 



১০৫৮ মহাভারতে বন- 

চিতচৈত্যো মহাতেজা ধর্মান্ প্রাপ্য চ প্লান 
শক্রত্থার্দাসনং বাজন্! লব্ববানমিতছ্যুতিঃ 1৩৭॥ 

একাহাঁৎ পৃথিবী তেন ধর্ঘমনিত্যেন ধীমতা। 
বিজিতা৷ শাসনাদেব সরদবাকরপত্তনা ॥৩৮। 
তস্য চৈত্ৈর্সহারাজ ! ক্রতুনাং দক্ষিণাবতামূ। 
চতুরস্তা মহী ব্যাপ্ত নাসীৎ কিঞ্চিদনাবৃতম্ ॥৩৯1 
তেন পন্মনহআণি গবাং দশ মহাত্বনা | 

্রাহ্মণানাং যহাবাজ ! দত্তানীতি প্রচক্ষতে ॥৪০॥ 
তেন ছাদশবারিক্যামনারৃষ্ট্যাং মহাত্মনা | 
বুট শস্তবিবৃদ্ধযর্থ মিষতো! বন্পাণিনঃ ॥৪১॥ 
তেন দোমকুলো্পনো গান্ধরাধিপতির্হান্। 
শর্জনিব মহামেঘঃ প্রষথ্য নিহতঃ শবৈঃ ॥8২॥ 

হিপ পি পলকণদ ৫ 

চিতেতি। চিভানি বিহ্তাঁনি ঠচঙ্যানি থঞ্শালা! যেন দঃ । গুফলান্ গ্রচ্রান্ ৩৭ 

একেতি। শাপনাঁদাদেশাদেব, রতাকরৈঃ সমূনৈঃ পততনৈর্ণগরৈশ্চ সহেতি সা ।৩৮| 
তশ্েতি। চৈত্যৈরজরশালাভিঃ, “চৈত্যমায়তনং তুলো” ইত্যমরঃ ॥৩৪ 
তেনেতি। পদ্মদহল্তাণীত্যনেন বহুত স্থচিতমূ। প্রচক্ষতে অধুনাপি লোকা: 1৪০ 
তেনেতি। মিষতঃ পশ্ঠতঃ, বজেণ পণিভুং বাবহর্ঘূং শীলমহ্তোতি তন্ত, পণেণিন্ |9১1 

তেনেতি। লোঁমকুলোৎ্পনশ্চন্রবংশীয়ঃ। মহান্ গ্রবলঃ1৪২॥ 

রাজা! ধনে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী মান্ধাতারই ছিল এবং তিনি প্রচুব 
দক্ষিণাঁযুক্ত নানাবিধ বহুতব বজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥৩৬| 

যুধিষ্টির! অত্যন্ত তেজন্বী ও অমিতবিক্রম মান্ধাতা অসংখ্য যজ্ঞশীলা 
নির্্মাণপূরব্বক প্রচুব ধর্ম লাভ করিয়৷ ইন্দ্রের অর্ধাসন লাভ করিয়াছিলেন ।৩৭ 

ধর্মানিবত ও বুদ্ধিমান্ মান্ধাতা কেবল আদেশ কবিয়াই সমুদ্র ও নগব- 
গ্রভৃতির সহিত সমগ্র পৃথিবী একদিনেই জয় করিয়াছিলেন ॥৩৮। 

মহারাজ ! মান্ধাতাব প্রচুর দক্ষিণাধুক্ত নানাবিধ যক্রভবনে চতুঃসমুদ্র- 
বেষ্টিত সমগ্র পৃথিবীই ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কোন স্থানই অনাবৃত ছিল ন! ॥৩৯। 

মহারাজ! এখনও লোকে বলে ঘে, মহাত্মা মান্ধাতা ব্রা্মণদিগকে বহুতর 

গো দান করিয়াছিলেন ॥৪০। 

দ্াদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি চলিতে লাঁগিলে, মহাস্থা মান্কাতা শত্যবৃদ্ধির 
নিমিত্ত ইন্দ্রের সাক্ষাতেই বারিবর্ষণ করিয়াছিলেন ॥8১। 



পর্ব্বণি চতুবধিকশততমোহধ্যায়। ১০৫৯ 

প্রজাশ্চতুবিধান্তেন ভ্রাতা রাজন্! কৃতাত্বনা । 
তেনাআ্মতপসা লোকাঃ স্থাপিতাশ্চাতিতেজনা 18৩। 

ত্ভৈতদ্দেবযজনং স্থানমাদিত্যবর্চসঃ। 
পশ্য পুণ্যতমে দেশে কুকক্ষেব্রস্থা মধ্যতঃ 18৪) 

এতত্তে সর্ধবাখ্যাতিং মান্ধাতুষ্চবিতং মহৎ । 

জন্ম চাগ্রযং মহীপাল। যন্মাং ত্বং পবিপুচ্ছসি 18৫1 
বৈশম্পাষন উবাচ । 

এবমুক্তঃ স কৌন্তেয়ো৷ লোমশেন মহধিণা। 
পপ্রচ্ছানন্তবং ভূয়ঃ সোষকং প্রতি ভারত । ৪৬ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহজ্যাং সংহ্িতাষাং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি 
তীর্ঘাত্রায়াং মান্ধাক্রপাধ্যানে চতুরধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০] *% 

ভাঁবতকৌমুদী 
গ্রজা ইতি। চতুবিধাঃ লরাধুজ-শ্বেমজাগুলোভিজ্জাঃ | কতাত্মন! যত্বুবতা 1৪৩] 

তন্তেতি। দেব! ই্যযন্তে অস্মিমিতি দেবযজনমূ। মধ্যতো মধ্যে 78৪7 

এতদ্দিতি। আখ্যাতং সংক্ষেপেণৌক্তম্। অগ্র্যং ভাগর্বাহুগ্রহনিষ্পনত্বানেষঠম্ ॥৪৫1 

এবমিতি। ভূষঃ পুনঃ, দোমকং প্রতি প্রস্তসোমকরাজবিষয়ে 1৪৬] 

ইতি মহামহোপাধ্যায-ভারতাঁচার্য-মহাঁক বি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিন্বান্তবাগীশভন্্রচার্ধ্যবিরচিতাষাং 
মহাঁতারতটীকায়াং ভারতকোৌমুদরীসমাখ্যায়াং বনপর্ধ্ণি তীর্ঘযাত্রাষাং চতুরধিকশততমোহব্যাষ: 7০1 

ভারতভাবদীপঃ 
দিব্যা ইত্যর্থঃ ৩৩--৩৪। চক্রমাজি। 1৩৫--৩৬] চিতচৈত্যঃ কৃতচনবনক্রতুঃ 1৩৭_-৩৯] 

পল্মং শতকোটিয়্তেষামপি স্হতাঁণি দশ ॥৪৭-_-৪২। চতুবিধাঃ সুরনর তির্ধযকৃম্থাবরাঃ ॥৪৩-_-৪৬| 

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভাব্ভভাবদীপে চতুরধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 1১৪। 

মান্ধাতা, গল্জনকীবী মহামেঘের ন্যাষ চন্দ্রবংগীয় প্রবল গান্ধীবরাজকে বাণ- 

দ্বারা জর্বিত করিয়া নিহত কবিয়াছিলেন 1৪২1 

আঁব, রাজা! তিনি সর্বদা যত্ববান্ থাঁকিযা চতুবিধ প্রাণীকে রক্ষা 
করিতেন এবং অত্যন্ত তেজন্বী সেই মান্ধীতা আপন তপৌঁবলে লোকদিগকে 
স্বস্থপদে স্থাপিত কবিযাছিলেন ॥৪৩1 

যুধিষ্ঠিব! দেখ, পুণ্যতম কুকক্ষেত্রেব মধ্যভাগে সেই স্ৃ্ধ্যতুল্য তেক্ত্বী 
মান্ধাতার এই যজ্জন্থান বহিয়াছে 788 

বাজা! তুমি আমাৰ নিকট যাহা জিজ্ঞানা কবিযাছিলে, এই তৌমাবি 
নিকট সেই মান্ধীতাব মহনীয চবিত্র ও উত্তম জন্মেব বিষয় বলিলাম” 1৪৫1 
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যুধিতির উবাচ। % 

কথববীর্য্যঃ স বাজাহভূৎ সোমকো বদতাং বব! | 
কর্থাণ্যস্ত প্রভাবঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি ততৃতঃ ॥১। 

লোমশ উবাঁচ। 

যুধিষঠিরাসীন্ন পতিঃ সোমকো নাম ধাম্রিকঃ | 
তন্ত ভার্ধ্যা শতং রাজন! সৃশনামভূভদা ॥২॥ 

স বৈ যত্বেন মৃহতা৷ তান্ত পুত্রং মহীপতিঃ | 
কর্চিন্নাসাদয়ামাস কাঁলেন মহতা| পি ॥৩| 

কদাচিতন্ত বুদ্ধস্ত ঘটমানস্ত যত্তুতঃ | 

জন্তর্নাম সুতত্তন্মিন স্্রীণতে সমজায়ত ॥8| 

ভারতকৌমুদী 
কথমিতি। কথং কীদ্ুশং বীর্ধ্যং যন্ত স কথংবীর্ধ্যঃ | তত্বতো যাথাধোন ॥১। 
যুধীতি। ভার্যেত্যা্ঘতালুধযগীব্বচনান্তং পদং সদৃশীনামিত্যহয়াঙ্গরোধাৎ 1২ 
লইতি। যত্বেন দেবাচ্চনাদিচেষ্যাপি। নাঁসাদয়ামাস ন লেভে 1৩ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন_ ভরতনন্দন! মহবি লোমশ এইরূপ বলিলে, 
তৎপবে যুধিষ্টিব পুনবাঁ সৌমকরাজাব বিষয় জিজ্ঞাস! কবিলেন ৪৬ 

৮১ 

যুধিিব বলিলেন-__“বাগ্িশ্রেষ্ঠ! সেই সোমকরাজাঁব কিরূপ শি, কি 
কি কার্য এবং কিরূপ প্রভাব ছিল, তাহা আমি য্থাধথভাবে শুনিতে ইচ্ছা 
কৰি” ॥১1 

লোমশ বলিলেন_-“রাঁজী যুধিষ্টিব! সোমক*নামে এক ধাশ্সিক বাজা 
ছিলেন এবং তাহাব যোগ্য একশত ভার্ধ্যা ছিল ॥২॥ 

কিন্ত সেই বাঁজা বিশেষ চেষ্টা কবিয়া বহুকালেও সেই ভার্ধ্যাদের গর্ভে 
কোন পুত্র লাভ কবেন নাই ।৩া 

ক্রমে তিনি বৃদ্ধ হইয়াও বন্তুপুর্ববক চেষ্টা করিতে লাগিলে, সেই একশত 
ত্রীব মধ্যে 'জন্ত-নামে একটা পুত্র জন্সিল 181 

* বাজোবাচ-_পি। 



পঞ্চাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৬১ 

তং জাতং মাতবঃ সর্ববাঃ পরিবার্য্য সমাসতে | 

সততং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামতোগান্ বিশাংপতে 1 ॥৫॥ 
ততঃ পিগীলিকা জন্তং কদাচিদদশণড স্ফিচি | 

স দষ্টো ব্যনদন্নাদং তেন দুঃখেন বালকঃ ॥৬| 

ততস্তা মাতরঃ সর্ববাঃ প্রাক্রোশিন্ ভূশছুঃখিতাঃ | 

প্রবার্ধ্য জন্তং সহিতাঃ স শব্স্তুমুলো হভবশ ॥৭| 

তমার্ভনাদং সহস! গুশ্রাব স মহীপতিঃ। 

অমাত্যপর্ধদো যধ্যে উপবিষ্টঃ সহদ্ধিজা || 
ততঃ প্রস্থাপযামাস কিমেতদিতি পাথিবঃ। 

তন্মৈ ক্ষত্তা বথারৃতমাচচক্ষে স্ুতং প্রতি ॥৯| 
ত্ববমাঁণঃ দ চোথায় সোমকঃ সহ মন্ত্রিভিঃ। 
প্রবিশ্ঠান্তঃপুরং পুত্রমাশ্বাসযদরিন্দমঃ ॥১০॥ 

ভাবতকৌমুদী 
কদাচিদ্দিতি। ঘটমানস্ত চেষ্টমানস্ত। স্ত্রীশতে স্ত্রীশতমধ্যে একস্তামিত্যর্থঃ 18 

তমিতি। পরিবার্ধ্য পরিকেষ্ট্য, সমামতে উপবিশস্তি ম্ম। পৃষ্ঠতঃ কত্বা বিহীয় 1€া 

তত ইতি। জন্থং তত্দাখ্যং পুত্রমং ক্ষিচি নিত্বদেশে। নাদমার্তনাদম্ ॥৬া 
তত ইতি। গ্রবার্ধ্য পরিবেষ্্য । তুমুলো মিশ্রিতত্বাদ্বিখালঃ [৭ 

ভম্গিতি। অমাত্যপর্যদে। মন্্িসভায়াঃ ৷ পর্যদিতি পৃষোদরারদিত্বাৎ পরেরিকারলোপঃ 1৮1 
তত ইতি। প্ররস্থাপয়ামাস দ্বারপালমিতি শেষঃ | ক্ষত্তা স ঘবারপালঃ 17! 

নবনাথ! মাঁভাবা সকলেই কামভোঁগ পিছনে বাথিয়া সর্বদাই সেই 
বালকটীকে পবিবেষ্টন কবিয় বসিয়া থাকিতেন ॥৫॥ 

তাহাব পৰ কোন সময়ে একটা পিপীলিকা সেই জন্তর নিতম্বদেশে দংশন 
কবিল; তখন সেই যাঁতনাঁয় সেই বালক আর্তনাদ করিয়া উঠিল |৬| 

তদ্নস্তব সেই মাতাবা সকলেই অত্যন্ত দুর্শখিত হইয়া, জন্তকে পরিবেষ্টন 
করিয়া, সম্মিলিতভাবে বোঁদন কবিয়া উঠিলেন; তাহাতে সেই শব্দ তুমুল 
হইয়া পড়িল ॥৭ 

স্থৃতরীং মন্ত্রিসভা মধ্যে যাঁজকেব সহিত উপবিষ্ট সেই বাজা তৎক্ষণাৎ সেই 
আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন ॥৮॥ 

তাহার পর «এটা কি” ইহা জানিবাব জন্য বাজা একজন দৌবারিককে 
পাঠাইযা দিলেন; সে দৌবাবিক জানিয়া আসিয়া বাজার নিকট পুত্রেব বিষয় 
য্থাবৎ বৃত্তান্ত বলিল ॥৯ 



১০৬২ মহাভাবতৈ বন- 

সাভ্য়িতা তু তং পুত্রং নিজ্রস্যান্তপুরান্পঃ। 
খাত্িজী। সহিতো রাজন । সহামাত্য উপীবিশৎ ॥১১॥ 

সোমক উবাচ । 

ধিগত্তিহৈকপুত্রতথযপুত্ত্ং ববং ভবে । 
নিত্যাতৃবহীদ্ভূতানাং শোক এবৈকপুত্রতা ॥১২] 

ইদং ভার্যযাশতং রন্ধন! পরীন্ষ্য সদৃশং প্রভো !। 
পুত্রাথিনা ময়াংবৌঢ়ং ন তাসাং বিদ্যতে প্রজা 1৯৩] 

একঃ কথক্িদুৎ্পন্নঃ পুত্রো। জন্তুবয়ং মম । 

যতমানাস্থ স্্ববান্থ কিন, ছুঃখমতঃপবম্ ॥১৪॥ 
বয়ণ্চ সমতীতং মে সভায্যস্ত ছিজৌত্তম !। 
আসীং প্রীণীঃ সমাধত্ত। মম চাত্রৈকপুত্রকে 1১২॥ 

ভারতকৌমুদী 

তরেতি। মৌমকো। বাজ । পুত পিসীলিকাদ্টং জত্ম্ 1১. 

সশাহ্য়িতেতি। অমাত্যৈ; সহেতি সহীমাত্রঃ, বিকষীৎ মহশজস্র মতাবাভাঃ 1১১ 

ধিগিতি। নিত্যাতুমীৎ অশ্াব্যমাননিত্যবৌণিত্বাৎ। শৌকঃ শৌকম্থীনম্ 1১২ 

ইদ্মিতি। সহৃশং কুমীদিনা যৌগ অবৌচ়ং বুচং পরিনীতমিতি যাবৎ 1১৩ 

তখন অবিন্দম নৌমকরাভী, স্ব উঠিয়া মন্তরগসের সহিত অন্তঃধুরে প্রবেশ 
করিয়া পুত্রকে আস্ত কৰিলেন ॥১০॥ 

যুধিঠিব! তীহাং পর মৌমকবীজী সেই পুত্রকে সান্থ্নী করিয়া, অন্তুদুর 

হইতে নির্গত হইয়া আসিয়া খতিব ও মন্ত্রির্গের সহিত উপবেশন 

কবিলেন ॥১১॥ 

মৌমক বলিলেন-_গুত্র নী হওয়া বৰং ভাল; কিন্তু একটামীত্র পুত্র 

হওয়াকে আমি ধিকাওি দি। কীরণ, প্ীনিগণ্র সব্বদীই ীড়া। হওয়া সন্তুব বলিয়া 
একটমীত্র গুত্র কেবল উদ্বেগেবই বিষয় ॥১২॥ 

হে গুভীবসম্পন্ন ত্রাঙ্মণ! আমি পুত্রাধী হইয়া বিশেষ পরীক্ষী কৰিয়৷ 

নিজের যৌগ্য এই একশত ভাষা গ্রহণ কবিলাম; কিন্তু তাহাদের সম্তীনই 

হুইল নী 11১৩॥ 
তাঁ'র পৰ সকল ভাধ্যাই পুত্রের জন্ঠ বতুপরীয়ণ হইলে, 'জ্ত-নামে আমীর 

এই একটামীত্র পুত্রে কোন প্রকারে উৎপন্ন হইল। ইহা অপেক্ষা ছুমুখর বিষয় 

কি আছে ? 0১৪ 
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স্তাত্ত, কর্ম তথা যুক্তং যেন পুত্রশতং ভবে । 
মহতা৷ লঘুনা বাপি কর্দণ] ভুফবেণ বা ॥১৩॥ 

খাত্বিগুবাচ। 

অস্তি চৈতাদৃশং কর্ম ষেন পুত্রণতং ভবেৎ। 

যদি শরোধি তৎ কর্ত,ষথ বক্ষ্যামি সোমক 1 ॥১৭ 
সোমক উবাচ। 

কার্য বা যদি বাহকাধ্যং যেন পুদ্রশতং ভবেৎ। 

কৃতমেবেতি তদ্বিদ্ধি ভগবন্! প্রত্রবীতু মে ॥১৮॥ 
খাত্বিগুবাচ। 

খজস্ব জন্তনা বাজংস্তং ময়া বিততে ক্রুতৌ | 
ততঃ পুন্রেশতং শ্রীমন্তবিষ্যত্যচিরেণ তে 1১৯ 

ভাঁবতকৌমুদী 
অথাঁপরেহপি পুন্রা ভবিতুমনর্হন্তীত্যাহ-_বয় ইতি। সমায়ত্তাঃ তুল্যমধীন! জাতাঃ॥১৫। 
স্তাদিতি। কর্ড যুজং স্তাৎ। অপিশবাৎ সুকরেণ বেত্যপি বোধ্যম্ 1১৬ 
অন্তীতি। বিগ্যমানগুত্রবিনাশীবশ্তকতয়া তৎ কর্ম তব হুরুমেবেত্যাপয়: ॥১৭। 
কাঁধ্যমিতি। কার্ধ্যং কর্তৃমুচিতম্, অকা্ধযং কর্ডং নোচিতম্। বিদ্ধি জানীহি ॥১৮ 
ধজশ্বেতি। জন্তন! তদাখ্যেন নিজপুত্রেণ । বিততে বিস্তৃতভাবেনার্ধে 7১৪ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
কথমিতি 1১-৫1 ন্ফিচি কট্যাম্ ?৬--৭1 অযাত্যপর্ধদো মধ্যে মন্ত্িসভাতঃ ৮ 

ক্ষত দৌবারিকঃ 1৯--১৮॥ জন্তনা পশুভূতেন। পন বকণং রাজানমুপসদার পুতো মে 

্রান্মণশ্রেষ্ঠ!] আমাৰ ও আমাব ভাধ্যাগণের যৌবনবয়মন অতীত হইয়া 
গিয়াছে; স্থৃতরাং আমার ও তাঁহাদেৰ প্রাণগুলি সমানভাবে এই একটা পুত্রেরই 
অধীন হইয়া পড়িয়াছে 1১৫ 

অতএব বৃহৎ বা! ক্ষুদ্র এবং স্ৃকব বা হুর বে কর্ণ দ্বারা আমাব একশত পুত্র 
হইতে পারে, তেমন কর্ম করা! সম্ভব হয় কি?” ॥১৬॥ 

যাজক বলিলেন_“মহাবাজ! এবপ কর্ম আছে, যাহাতে একশত পুত্র 

হইতে পাঁরেঃ আপনি যদি তাহা করিতে সমর্থ হন, তবে বলিব” ॥১৭॥ 
সোমক বলিলেন-_“কর্তব্ই হউক বা অবর্তব্যই হউক, যাহাতে শত পুত্র 

ইইতে পাঁবে, তাহা আমি করিয়া ফেলিয়াছি বলিরাই আপনি মনে করুন; আপনি 
আমার নিকট তাহা! বলুন” ॥১৮। 

যাঁজক বলিলেন--“বাজী! আমি যজ্ঞ আরন্ত কবিলে, আপনি তাহাতে 

সমতা শাপাশসপপশ তি 



৯০৬৪ মহাভারতে ব্ন- 

বপায়াং হুযুমানায়াং ধুমমাস্মায় মাতরঃ | 

ততস্তাঃ স্থমহাবীর্য্যান্ জনযিশ্যন্তি তে স্থুতান্ ॥২০॥ 
তন্তামেব তু তে জন্তর্ভাবতা পুনরাত্বজঃ। 
উত্তরে চাস্ত সৌবর্ণং লক্ষন পাঁর্থে ভবিষ্যুতি ॥২১॥ 

সোমক উবাচ । 

্রহ্মন্! যদ্যদ্যথা কার্য্যং তৎ কুর্য তথা তথা । 
পুত্রকামতয়৷ সর্ব্বং কবিষ্যামি বচত্তব ॥২২॥ 

লোষ্শ উবাঁচ। 
ততঃ স ধাজয়ামাঁস সোয়কং তেন জন্তুনা । 

মাতরস্ত বলাৎ পুত্রমপাঁকাধু? কৃপান্থিতাঃ ॥২৩| 
হা হতাঃ ম্মেতি বাশস্ত্যস্তীব্রশোকসমাহতাঃ। 
রুদত্যঃ করুণঞ্চাপি গহীন দক্ষিণে করে ॥২৪। (যুগ্মকম্ট 

ভারতকৌযুদী 
বপাষামিতি ৷ বপায়াং ছিননস্য তত্ত পুত্স্য মেদসি ॥২০| 

ভন্তাখিতি। যন্তাং জাভত্তস্তামেব, জন্থর্নাম ৷ উত্তরে বামে, লক্ষ চিহ্মূ॥২১। 
্রদ্ষনিতি ৷ পুত্রকামতযা শতপুত্রকামনয়া। বচো৷ বাক্যাঙ্গরূপং কার্য্যম্। 

অছে!। ধন্তস্তাবদয়মৃত্বিক্, যঃ খহাতআযোগ্যতায়া যজ্জন্য চ বন্ধ প্রত্যক্মীরুতফলকতয। তাদৃশ- 

ুত্রহত্যায়ামপি বাজানং ন্যাুঙক্ত । ধন্য্চাসৌ রাঁজ্জে বিশ্বাসঃ, যঃ কিলাম্তত্র শতধা পরীক্ষণা- 
ছুৎপন্ণ ৷ অতএবৈনমৃত্তিজং ব্রহ্গতুল্যমেব মন্তমানে| রাজ! বক্ঙ্সিতি সম্বোধস়ামাস |২২ 

ততইভি। অন খত্বিক। জন্তনা ত্দাখ্যেন পুত্রেণ। বাঁশত্যঃ শব্দং কুর্ববত্যঃ। “বাশ 

শবে” ইতি দৈবাদিকত্বেহপি আরবান যন; আত্মনেপদিত্বেহপি শস্তূঙ, চ ॥২৩--২৪| 

আপনাব পুত্র জন্তদ্বাবা হোম কবিবেন; তাহা হইলেই অচিবকালমধ্যে আপনাব 
নুন্বব একশত পুত্র হইবে ॥১৯| 

জন্তব বসাদাবা হোম কবিতে লাগিলে, নেই ধুম আত্রাণ করিয়াই সেই 
মাঁতুগণ আপনার অতিবলবান্ শত পুত্র উৎপাদন কবিবেন॥২০॥ 

এবং আপনা পুত্র জন্ত মেই ভার্ষ্যাব গর্ভেই আবার উৎপন্ন হইবে; (তবে 
এইটুকু বিশেৰ হুইবে বে,) উহাঁব বামপার্খে একটা ব্বর্ণচিহ্ু হইবে” ॥২১॥ 

দোঁমক বলিলেন_ -ত্রক্ষন্! যে যে কার্ধ্য যে যে ভাবে কবিতে হয়, সেই 
সেই কায সেই সেই ভাবেই ককন; আমি শতপুত্র কামনাবশতঃ আপনাব 
বাক্যান্তুসাবে সমস্তই করিব” ॥২১।॥ 2৯ 

(২১) শ্লোকাৎ পরম্ *** সপ্তবিংশত্যধিকশততমোহধ্যা ়৮--বা ব কা “**আষ্টাবিংশত্যধিক* 

শততমোহধ্যার--নি | 



পর্ববণি পঞ্চাধিকশততমোহধ্যাষঃ | ১০৬৫ 

সব্যে পাঁণে গৃহীত্বা তু বাজকোইপি স্ম কর্ষতি। 
কুবরীণামিবার্ভানাং সমারৃষ্য ত তং ভুতদ্ ॥২৫॥ 

বিশস্য চৈনং বিধিনা বপামস্য জুহাব সঃ । 

টা হুরুমানার়াং গন্ধমাত্রাঘ মাতরঃ ॥২৬॥ 

আর্তা নিপেতুঃ সহসা পৃথিব্যাং কুরুনন্দন । | 
সর্ববাশ্চ গর্ভানলভংস্ততস্তাঁঃ পবমাঙ্গনাঃ ॥২৭॥ (বিশেষকম্) 

ততো দশস্থ মাসেবু সোমকস্ত বিশাংপতে || 

জজ্ঞে পুত্রশতং পুর্ণং তালু সর্ববাস্ত ভাবত ! ॥২৮॥ 
জন্তর্জ্যেষ্ঠঃ সমভবজ্জনিত্র্যামেব পাধিব 11 
স তাসামিক এবাসীন্ন তথ! তে নিজাঃ নুতাঃ ॥২৯॥ 

ভারতকৌমুদী 

সব্য ইতি। সব্যে বামে। বিশ ছিত্|। | বপাং মেদোধাতুন্, “মেদঘ্ব বপা বসা” 
ইত্যমরঃ| পৃথিব্যাং নিপেডুঃ। নিরতিশয়শোকাদিত্যাশয়ঃ 1২৫--২৭% 

তত ইতি। দশহু মানেবু দমে মাসীত্যর্থঃ। তাঁহ্ পহমাহনাহ্থ 0২৮৫ 
জন্তরিতি। জনিক্যামেব ভূতপূর্বজনন্তামেব। তাদাম্ অপররাজভার্য্যাণান্ 1২৯ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
জায়তাং তেন তা যব্ধে” ইতি পুত্রশ্তাপি পশুকরণং বহরুচত্রান্মণে পরানুষ্টন্, ততো ন শাহ 

বিবোধঃ ॥৯--২৩ বাশন্তযঃ তোশস্তাঃ ॥২৪--২৫/ বপাং বে মাংস 

লোমশ বলিলেন_-“তাহাব পব যাজক ভহ্নামক নেই পুত্রদ্ধানা নোনক- 

বাঁজাকে যজ্ঞ কবাইতে আবন্ত কবিলেন। তখন হাধ 'আননা হত হইলাগ? 
এইবপ আর্তনাদ কবিতে থাকিযাঃ তীত্রশোকে আবুল হইঘা, বদণহ্দনে 

বোদন কবিতে থাকিযা, দেই বালকটাব দক্ষিণ হস্ত ধানণ কিয়া, দ্যা 

মাতীবা তাহাকে আকর্ষণ কনিতে লাগিলেন ॥২৩--২৪ 

যাঁজকও বালকটীব বাঁনহস্ত প্ান্ণ করিঘা আকর্ষণ কলিতিত থাবিলেন। 

তাহান পন থাক্তক, বুনবীপদ্দিণীগণেব হায় পালি জননাগণ্র হচ্ছ 

হইতে সেই পুত্রটাকে নিয়া, ছেদন কতিহা, তাহা বদাছাল বথাবিছালে 
হোম কবিতে লাগিলেন । বুকনন্দন! হনাছালা হোম বলিতে লাহিতগ 

তাহান গন্ধ আস্রাণ কবিযা। অত্যন্ত শোবাত হইল ভননাল হহকাপূহ ভাতরো 

শিপ পপপপািপপী 

হহতে সোনকৰ 

দ্ন-১৩৪ ৮) 

পরী 491 শরীক পি ৭ ৮১ ক) 
নি? রি ন্ রর 



১০৬৬ মহাভারতে বন 

তচ্চ লক্ষণমস্তাসীৎ সৌবর্ণং পার্থ উত্তরে । 
তশ্মিন্ পুত্রশতে চাগ্যঃ স বুব গুণৈরপি ॥৩০| 
ততঃ স লোকমগম্ সোমকস্ত গুরুঃ পরমৃ। 

অথ কালে ব্যতীতে তু সোমকৌহপ্যগ্রম পরম্ ॥৩১॥ 
অথ তং নরকে ঘোরে পচ্যমানং দদর্শ সঃ | 

তমপৃচ্ছ কিমর্থং ত্বং নরকে পচ্যসে দ্বিজ 1 ॥৩২। 
তমব্রবীদৃগুরুঃ সোহথ পচ্যমানোহগ্রিনা ভূশমৃ। 
ত্বং ময় যাজিতো রাজংস্তস্েদং বর্মণ; ফলম্।৩৩| 

ভাবতকৌমুদী 
তদ্দিতি। তৎ খততিপ্কতম অস্ত জস্তোঃ উত্তরে বামে। অগ্র্যঃ শ্রেষ্ঠ: ॥৩০ 
তত ইতি। গুন খিক পরং লৌকমগমদিতি সন্ধঃ। পরং লৌকম্ 1৩১) 
অথেতি। তম্ খত্বিগমূ। সসোমক:। অগৃচ্ছৎ সোঁমক এব 1৩২। 

তমিভি। অগ্নিনা নর্কাগ্রিনা। যাজিতঃ পুত্রবধেন যজ্ঞং কারিতঃ। নুহ প্স বরুণং 
রাজানমুপসসার পুত্রো মে জায়তাং তেন ত্বা যজে” ইতি বহবচত্রাঙ্মণেন যজ্ঞে পুত্রবধ- 
বিধানাৎ কমর পাঁপম্, পাপাতাবে চ কথং নরকপাঁক ইতি চেন্ন "মা ছিং্থাৎ সর্বা ভূতানি* ইতি 
শ্রত্যা হিংসীমাত্রেণৈৰ পাপমুপজীয়ত ইতি দশিতম্। অতএব "্অভিচারো যূলকর্্দ চণ ইতি 
ক্রবতা মঙ্থনাপি হ্টেমষাগাগ্চতিচারকর্দু উপপীতকমধ্যে গনিতম্। '্দৃষটবদাহুশ্রবিকঃ ম 
হ্বিশুদ্বিক্ষষাতিশয়যুক্তঃ” ইতি সাংখ্যকারিফাব্যাখ্যানে বাচম্পতিমিশ্রেণাপি হিংসামাত্র এব 
পীপমভিহিতম্। এতছুপাখ্যানদর্শনেন ব্যাসশ্তাপি তথৈব মতমবগম্যতে। এবঙ মার্েন 
তিথিতত্বে বৈধহিংসায়াং যৎ পাঁপাভাবো দশিতস্তচিন্তাম্ 7৩৩1 

___বাজা! ভাহাদেব মধ্যে জন্ত তাহাব ভূতপূরর্ব জননীর গভেই জে হুয়া 
জন্মিল এবং সে-ই অপব রাজমহিযীদেবও প্রিয় হইল; কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ 
পুত্রেরাও তেমন প্রিয় হইল না! ॥২৯| 

এবং জন্তর বাঁমপার্থে সেই স্বর্ণচিহুও ছিল, আর সে, সেই একশত পুত্রের মধ্যে 
গুণেও শ্রেষ্ঠ হইযাঁছিল ॥৩০॥ 

তাহা গর সোমকবাজাব সেই যাঁজক পরলোকগমন করিলেন তৎপরে 
কিছু কাল অতীত হইলে সৌমকও লোকীন্তরে গেলেন ।৩১| 

তদনভ্তব সোমকরাঁজা সেই যাজককে ঘোর নরক ভোগ করিতে দেখিলেন; 
তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--“ব্রা্ণ! আপনি নরক ভোগ 
কবিতেছেন কেন ?” ॥৩২॥ 

তাহাব পব নবকভোগকাবী সেই যাজক রাজাকে বলিলেন-_পরাজা! আমি 
আপনাকে যে যজ্ঞ করাইযাছিলাম, তাহাবই এই ফল ভোগ করিতেছি” ॥৩৩| 



পর্ববণি পঞ্চাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৬৭ 

এতচ্ছ্ত্বা স বাজধি্ধন্ররাজানমন্্রবীৎ | 
অহমত্র প্রবেক্ষ্যামি মুচ্যতাং মম যাজকঃ | 
মহুকৃতে হি মহাভাগঃ পচ্যতে নরকাগ্নিন৷ ॥৩৪॥ 

ধূ্মরাজ উবাচ । 
নান্যঃ কর্তৃঃ ফলং বাজন্,পভূঙ.ক্তে কদাচন। 
ইমানি তব দৃশ্ঠান্তে ফলানি বদতাং বর ! ॥৩৫। 

পুণ্যান্ ন কাময়ে লোকানৃতেহহং ত্রহ্মবাদিনমূ। 
ইচ্ছাম্যহমনেনৈৰ সহ বস্তুং স্বরালয়ে ॥৩৬॥ 
নরকে বা ধর্মরাজ ৷ কর্ণাহস্ত সমো হহম্। 
পুণ্যাপুণ্যফলং দেব! সমমস্ত্াবয়োরিদমূ 1৩৭ (যুগ্মকম্) 

ধন্দমবাজ উবাচ । 
বগ্েবমীপ্দিতং রাজন! ভুঙক্ষাস্য সহিতঃ ফলম্। 

তুল্যকালং সহানেন পশ্চাৎ প্রাপ্প্যসি সদ্গতিম্ ॥৩৮॥ 

ভারতকৌমুদী 

এতদিতি। ধর্দরাজানং যমম্। গ্রবেক্ষ্যামি অস্ত প্রতিনিধিত্বেন। ষট্পাদোহ্যং শ্লোকঃ (৩৪1 

নেতি। কর্ড্ং পাঁপকারকাদন্তো জনঃ, কলং তৎ্পাঁপফলম্, নোপভূঙকে ॥৩৫। 

পুধ্যানিতি । ব্রন্ধবাঁদিনং বেদবক্তারমমুহ্ত্বিজমূ, খতে বিনা । হুরালয়ে স্বর্গে, নরকে বা, 
বস্তং বাসং কর্তূম। হি যম্মাদহং কর্শণা পুণ্যেন তেন নরহত্যাব্যাপারেণ চ অস্ত লমঃ | তথা চ 

মৎপুন্রহত্যায়াময়ং কর্তা, অহঞ্চ প্রযোজক ইতি ভাবঃ 1৩৬--৩৭| 

ইহা শুনিয়া রাজধি সোমক ধর্মবাজকে (যমকে) বলিলেন--.“আমি উহার 
গ্রতিনিধিরূপে নবকে প্রবেশ করিব; আপনি আমাৰ যাঁজককে মুক্ত ককন। 
কাঁবণ, এ মহাত্মা আমার জন্যই নরক ভোগ কবিতেছেন” ॥৩৪॥ 

ধ্্মরাজ বলিলেন--“বাঁজা! অন্ত লোক কখনও অন্ঠের পাপের ফল ভোগ 

কবে না। আপনাব এই সকল (্বর্গলাভ) ফল দেখা যাইতেছে” ॥৩৫॥ 

ধর্মরাজ! এই বেদবক্তা যাজক ব্যতীত আমি পুণশ্যলোক কামনা কবি না; 
সুতরাং আমি উহার সহিতই ব্বর্গে বা নবকে বাস কবিতে ইচ্ছা কবি। কাৰণ, 

আমি কর্মদাবা উহীব তুল্য । অতএব দেব! এই পুণ্য-পাঁপেৰ ফলও আমাদের 
উভয়েরই সমান হউক” ॥৩৬--৩৭ 

ধর্মবাজ বলিলেন--“বাজা! আপনার যদি এমনই ইচ্ছা হইয়া থাকে, 
তবে আপনি ইহাব সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে এক সময়েই এই পাপেব ফল 
ভোগ করুন, পবে আবাব ইহার সহিতই সর্দগতি লাভ কবিবেন” পা 

রি 
আর88898 হিএিএই 



১০৬৮ মহাভারত 

লোমশ উবাচ । 

স চকার তথা সর্ববং বাজ! বাজীবলোচনঃ। 

দ্দীণপাপশ্চ তল্মাৎ স বিঘুক্তে। গুরুণ! সহ ॥৩৯॥ 

লেভে লোকান্ শুতান্ বাজন্ ! কর্ণ! নিজ্জিতান্ ব্বয়মূ। 

সহ তেনৈৰ বিপ্রেণ গুরুণা স গুরুপ্রিঘঃ 18০| 
এষ তস্তাশ্রমঃ পুণ্যো য এষোহগ্রে বিরাজতে | 
ক্ষান্ত উদ্যান্র ষড়-াত্রং প্রাঞ্খোতি ন্ুগতিং নরঃ ॥৪১) 

এতন্মসিনপি বাজেন্দ্র । বৎস্যামো বিগতন্ববাঃ | 
যড়বান্রং ন্যিতীত্বানঃ সঙ্জীভব কুরদ্রহ ! ॥৪২॥ 

ইতি শ্্রীমহাভাবতে শতদাহজ্াং সংহিতাধাং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি 
তীর্ঘযাত্রায়াং জন্তৃপাখ্যানে পঞ্চীধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০) % 2 

য্ীতি। সহিতো মিলিতঃ সন্নেব তৃম্। অস্ত হিংসাঁকর্শণ: ফলং ভূঙক্ষ 1৩৮1 

সইতি। তন্মান্নরকভোগাৎ ক্ষীণপাপঃ | গুরুণা খতিজা ৩৯1 
লেভ ইতি। কর্ম যাঁগাঁদিনা, নিজ্জিভান্ আযতীকুতান্। স সোমকঃ ৪০ 

এষ ইতি। অগ্রে সম্মুখে । ক্ষান্তঃ ক্ষমাশীলঃ) উদ্ বাঁসং কৃত্ব! 18১ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
॥২৬--২৯॥ লক্ষণৎ চিহমূ 1৩১ পৌঁমকন্ত খন্বিগিতি শেষঃ 1৩১--৪০| স্মান্তঃ ক্ষমা- 
বান্, উদ্ উধিত্বা ॥৪১। অভিচারপাঁপং কুমাগোঁপদেষ্টবু ধাঁজকেঘেব, যাজ্যন্ত নিপাতন্ত ওবোঁ 
করপাপ্রযুকত: বয় কৃতো ন তু স্থাধ্য ইত্যধ্য।যতাৎপর্য্যম্ ॥৪২1 

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ববণি নৈলকণ্ীয়ে ভারতভাবদীপে পথ্াধিকশততমোহধ্যায়ঃ 1১০৫ 

লোমশ বলিলেন-“পদ্ধনয়ন সোমকবাঁজা সেইভাবেই সমস্ত কবিলেন, 
তাহাতে পাপক্ষয় হওয়ায় খত্বিকেব সহিতই নবক হুইতে মুক্ত হইলেন ৩৯ 

বাজা! তাহাঁব পৰ গুকপ্রিয় সোমকবাঁজা সেই যাঁজক ত্রাক্মণেব সহিতই 
আঁপন কর্্মনিঙ্জিত সমস্ত শুভ লোক লাভ কবিলেন ॥৪০॥ 

সম্মুখে এই যে আশ্রম শোভা পাইতেছে, ইহাই দেই মোমকবাজাব পুণ্য 
আশ্রম। মানুষ এখানে ক্ষমাশীল হইয়া ছষ বাত্রি বাঁস করিয়া সদৃগতি লাভ 
করে॥৪১। | 

অতএব বাঁজশ্রেষ্ঠ! এখানে আমরাও সন্তাঁপবিহীন ও. সংযতচিত্ত হইয়া 
ছয় বাত্রি বাস কবিব; ন্মুতবাং কুকশ্রেষ্ঠ ! তুমি তাহার জন্য সজ্জিত হও» ॥৪২॥ 254 ২ 

, ্জ প্পআষ্টাবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ--বা! ব কা “"একোনতব্রিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 
-পিনি। ইতঃ পরধ নির্ণয়দাগবপুস্তকে) অধ্যায়ান্তরমধিকং দৃশ্ততে । 



ষড়ধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

লোমশ উবাচ। 

অন্মিন্ কিল স্বয়ং রাজনিষটবান্ বৈ প্রজাপতি । 
সত্রযিষ্ঠীকৃতং নাষ পুরা বর্ষসহত্তিকম্ ॥১॥ 

অন্বরীষশ্চ নাভাগ ইফটবান্ ষমুনামন্ত। 
যত্রেষ্ট] দশ পন্মানি সদস্যেভ্যো বিস্যউটবান্।২। 
ঘজ্রৈশ্চ তপসা চৈব পরাং সিদ্ধিমবাপ সঃ 
দেশশ্চ নাহুষস্তাযং যহ্নঃ পুণ্যকন্মীণঃ ॥৩॥ 

সার্ববভৌমস্য কৌন্তেয়! যযাতেবমিতৌজসঃ | 
স্পর্মানস্ত শক্রেণ যন্ডেদং ষজ্ঞবাত্তিহ ॥8॥ (যুগ্নকম্) 

বপাখলাম ও সস পি পা পাশ পন সল্প পাশ ৩ 

এতন্সি্লিতি। অপি বয়মপি। বিগতঙ্রাপ্তিরোহিতসস্তাপাঃ, নিষতাত্বানঃ সংযত- 

চিন্তাঃ |৪২॥ 

ইতি মহামহোপাঁধ্যায়-ভাবতাঁচার্ধা-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদধান্তবাগীশতট্রচার্যাবির চিতায়াং 

মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌ মুদীসমাধ্যায়াং বনপর্করণি ভীরঘ্াত্াধাং পঞ্চা ধিকশততমৌহধ্যায়:1০1 
০ 

অন্থিনিতি। ইষ্টবান্ কতবান্, প্রজাপতিত্র্া। সন্ত যাগম্১ 

অন্বরীষ ইতি। যমুনামন্ত লক্ষীকুত্য তত্তীর ইত্যর্থ:। প্মানি সংখ্যাবিশেষাঁঃ 1২ 

যজ্ৈরিভি। সোহম্বরীধঃ | যজনে। বিধিনেষ্টবতঃ | যজ্ঞম্ত বাস ভূমিঃ ॥৩--৪। 

ভাবতভাবদীপঃ 

অন্মিন্নিতি ॥১। দশ পগ্মানি গবামিতি শেষঃ, তন দ্বা্শশতং দক্ষিণা ইতি যাঁগীয়- 

দক্ষিণাদো|! সর্বত্র গৌপদস্তৈবাধ্যাহাঁরধর্শনাৎ, অভিহষ্টবান্ দর্তবান্ ॥২--৩7 যজ্ঞবাঘ্ৰ 

লোমশ বলিলেন-__“যুধিটিব! এই স্থানে পূর্ববকালে স্বয়ং ব্রম্ধা সহত্রবর্ধ- 

ব্যাগী 'ইষ্টীকৃত'-নামে এক যজ্ঞ কবিযাছিলেন ॥১1 

এবং নাভাগনন্দন অন্বীষও বমুনাঁব তীবে যজ্ঞ কবিয়াছিলেন ; তিনি যেখানে 

যজ্ঞ কবিযা সদস্তদিগকে দশ-পন্ন-সংখ্যক গো দান কবিয়াছিলেন, (এই সেই 
স্থান) ২] 

এবং সেই যজ্ঞ ও তপস্তা ছ্বাবা তিনি পবম সিদ্ধি লাভ করিরাছিলেন। 

কুস্তীনন্দন! যিনি যথাবিধানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যিনি পুণ্যকর্মা, সম্রাট ও 



১০৭৭ মহাভারতে ব্ন- 

পশ্য নানাবিধাঁকা রৈরগিভিনিচিতাঁং মহীমৃ। 
মজ্জন্তীমিব চাক্রান্তাং যযাতের্যজ্ঞকর্মাভিঃ ॥৫| 

এষা শম্যেকপত্রা যা সবকৈতদুমমূ। 
পশ্য বামহ্দ্দান্তান্ পশ্য নারায়ণাশ্রমম্ ॥৬॥ 

এতচ্চচ্টবপুত্রস্ত যোগৈঁধিচরতো মহীমূ। 
প্রসর্পধং যহীপাঁল ! বৌপ্যায়াঘমিতৌজসঃ ॥+॥ 
অন্রান্থবংশং পঠতঃ শু মে কুরুনন্দন 11 
উলুখলৈবাঁভরণৈঃ পিশাচী যদভাষত॥৮ 

ভাঁরতকৌমুদী 
পশ্ঠেতি। অগ্নিভি! অশ্িসথাপনস্থানৈরিকারচিতৈ: সপ্তিলৈঃ নিচিতাং ব্যানথাম্ 41 
এষেতি। একপত্রা যা শমী লোকৈরগাঁয়তে, এযা সা শমী। অন্থাত্র এক্িঙ্নেব বৃদ্ধ 

বনুপত্রা, অত্র ত্বেকপত্রেতি স্থানমাহাত্যমেতদিতি তাঁবঃ| স্রকং সরোবরঃ প্নরকং নরোবরঃ" 
ইতি শব্ধরত্বাবলী 1৬| 

এতদিতি। খাচীবগুকস্ত জমদগ্নেঃ | গ্ররণং নাম তীর্থমূ। রোঁপ্যাষাং নগ্াম্।+॥ 
ভারতভাবদীপঃ 

যজ্জতূমি: ইহ অন্মিন বাস্তনি, ইদমুত্তরাদ্ির়ি 181 অগ্নিভিরর্িস্থাপনার্থৈরিষ্টকারচিতৈ; 
গপ্তিলে: ॥৫| শমী আমিক্ষার্থ, দরধুৎপাদনার্ঘমানীতা শমীশাখা, একপত্রা শাতিতপত 

“অন্তর্ধেদিশীথায়াঃ পলাশান্তসর্ববাণি প্রশাত্য মূলতঃ শাখাং পরিবান্তোপবেশং করোতী”তি 

সুত্ীৎয যা পূর্বমেকপত্রশাখাভূৎ নৈযা উপবেশবপেণীবশিষ্টা দৃগ্ততে অগ্রভাগম্য বহে প্রযত- 
স্বাৎ, পরিবান্ত চ্ছিত্বা, সরকং নুরাগ্রহপাত্তমূ। “দরকোহস্্ী হুরাঁপাত্রে” ইতি মেদিনী ॥& 

্রনগণং সঞ্চারভূমিঃ, বৌপ্যায়াং রপ্যবৎ শ্বেতবর্ায়াং স্থল্যামূ। নগাং বা, সামীপ্যে সপ্ধমী, 
প্রপর্গনং ভীর্ঘমিত্যন্ে 1৭ অচুব্শং পরম্পরাগতমাখ্যানক্লোকম। উমুখলৈরিতি উপু- 
খলমদৃশীনি ্তীণাঁং কর্ণাভরণীনি তবস্তীতি হ্বয়মূপুখলৈর়েবাভরণৈধূর্তা সতীতি শেষা। 
অমি্তিতেজ| ছিলেন, যিনি ইন্দ্রেব সহিত স্পর্ধী কবিতেন এবং এইখানে ধীহাব 
এই যজ্তনূমি বহিষাছে, সেই নহুষনন্দন যযাঁতির এই দেশ ॥৩-_৪। 

যুধিষিব! দেখ-নানা প্রকার স্থপ্ডিল-ব্যাপ্ত এই স্থানটা বযাঁতির য্জদবাবা 
আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই ষেন মগ্ন হইয়! যাইতেছে ॥৫॥ 

ষাহাকে একপত্র! শমী বলিয়া লোকে বলে, এই নেই শমী (বৃক্ষ) এবং এই 

একটা উত্তম সরোবর । আঁব এই দেখ_-পবগুরামের হুদ সকল এবং এই দেখ_ 

নারায়ণের আশ্রম ৬ 

, বাজী! যোগী, পবিভ্রীজক ও অমিততেজ! জমদগ্নির রৌপ্যানদীতে এই 

 ধ্রীমরর্ণনামক তীর্থ ॥৭ 



পর্ব্ণি ফড়ধিকশততমোইত্যাঁয়ত । ১০৭৯ 

যুগন্ধাবে দি প্রাশ্য উদ্িত্বা চাঁচ্যুতম্থলে | 
তদ্দ্ভূতলয়ে ন্নাত্বা সপুত্রা বস্তমর্থসি ॥৯॥ 

এ শট পাপ পি পপ শত শপ পাশ শা 

অন্রেতি। হে কুরুননান! উলুখলৈঃ মুন্ধয়ৈরদূৎ লৈরেবাঁতরণৈবিশিষ্টা, অত্রতা কাঁচিৎ 
পিশাঁচী, পুত্রসহিতায়াং কন্তাঞ্চিৎ, স্তিষ্লাং বন্তমাগতায়াং সত্যাম্ অন্র প্রসর্পণতীর্ঘবিষয়ে, 

যদ্ষচনদ্য়মভাষত, অনুবংশং বংশব্ৎ লোকা মুক্রমপ্রান্তং তদচনদযং পঠতো| মে সকা শাঁৎ শু ॥৮| 

প্রথম বচনমাহ-- ফুগেতি ৷ যুগম্ধরে তদাখ্যে পর্বতে, “নিষধে। মাল্যবান্ বিদ্ধ্যো হেমকুটো 

যুগদ্ধরঃ* ইতি শবরত্বাবলী, উদ্রীদৃগ্জজাতং গর্দিতীদুগ্ধজাতঞ্চ দি, প্রাহ্য ভূক্কা, তত্র হি তাদুশ- 
মেব-দধি ক্রিঘতে ১ ন বিছ্ান্তে চ্যুতা ধর্শনষ্টা যেভ্যন্তে অচ্যুতা গ্রেচ্ছাদযন্তেষাং স্থলে, উধিত্বা 
বাঁসং কৃত্বা, তদ্ধৎ তথা, ভূতানাং মহুহ্াদিপ্রীণিশবানাং লযো নিক্ষেপেণ লোৌপো যন্ত্র তন্মিন্ 
যনতদগ্ধ এব মন্স্তশবো! নিক্ষিপ্যতে তন্মিন নদীজলে ইত্যর্থ: দ্সাত্বা চ, সপুত্রা ত্ম্, বস্তং 

তত্তৎপাপক্ষয়ার্থমত্রৈকরাত্রমবস্থাতুমর্থসি | অব্রেদমবধেয়ম্ - ুগন্করপর্ববতপ্রদেশে উউ্রীহৃপ্ধেন 

গর্দতীপ্রভূতিদৃগ্ধেন চ দি ক্রিয়তে, তভৌজনঞ্চ পাঁপজনকম্, "উ্ুমৈকশফং ক্ষীরং স্থ্রাতুল্য- 
মিতি ম্বতম্” ইতি নীলকণ্ঠহতম্থতেঃ শ্ষীরপদস্য চ দৃর্নৌহপ্যুপলক্ষণত্বাৎ। এবার দধিপদ- 

মভোদ্যমাতৌপলক্ষণম্, “চাতীলান্গং ন চাত্রীয়াৎ” ইত্যা্দো চাগালাম্পদস্ত চাগালতুল্য- 
জাত্যস্তবান্নমাতৌপলক্ষণবৎ্। অদ্যুতগ্থলে উধিত্বেত্যেতচ্চ মেচ্ছান্তাজাগ্ভালাপগাত্রসংস্পর্শাত্বক- 
সংসর্গকরণপরম্, তত্র তখৈব সন্ভবাৎ। ভূতলয়ে দাত্বেত্যেতচ্চ দুধিতজজলমাত্রে সানপরমূ, 

শবদূধিতজলকগনমাত্রপরত্বে তাঁপরধ্যাভাবাৎ্। একরাত্রবাসেন চ তত্ৎপাপক্য়, পরবচনে 
তত্তৎপাপক্ষত্বার্থমেব এককবাত্রবাপাঙ্ীকারস্োতনাৎ। ইঞ্চ অভোজ্যভোজনম্, অল্পৃষ্তালাপ- 

মপর্শেণ, দূধিতদলে জান, এবামন্ততমন্ত সমুদিতন্ত বা করণে তৎপাপক্ষয়ার্থং প্রসর্পণতীর্ঘে 
একরান্রবাসঃ প্রাষশ্চিত্তমিতি নির্ষঃ সচিতঃ 1৯ 

ভাবতভাবদীপঃ 
এতেন বিকুতবেশত্বং পিশাচ্যাঃ 1৮8 উক্ত ভাষণমেবাহ দ্বাভ্যাং_ষুগদ্ধর ইতি। অন্ত 

প্রাঃ অশ্মিংস্তীর্ঘে কাঁচিৎ লপুত্রা। ত্রাহ্মণী ন্লাতুমাগতা তাং প্রতি পিশীচী ব্দতি--ততা 

ুগ্ন্ধরে পর্ববতে দেশে বা, দধিপ্রাশনং কৃতং তত্রোরীক্ষীরং গর্দভ্যাদিক্ষীরঞ্চ দি ক্রিয়নে। তথ! 

অচ্যুতস্থলাখ্যে সঙ্করজানাং গ্রামে বাসশচ কৃতঃ। তথা ভূতিলক্াখ্যে দন্ধ্গ্রামেহনগ্রিদগ্ধীনাং 

কুকনন্বন! (একটি স্ত্রীলোক বাস কবিবার জন্ত আপন পুত্রকে লইয়া 
এখানে আসিলে) উদৃখলভূষণে ভূষিতাঁ একট! পিশীচী (তাহাকে) যাহা বলিয়া- 
ছিল, কিংবদস্তীন্ববপ সেই বচন ছুইটা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ।৮% 

দষুগীন্ধবপর্ব্বতে (উদ্বীপ্রভৃতিব) দি ভোজন করিয়া, অন্ত্যজস্থানে বাঁস কবিয়া 
এবং ভূতলয়ে (দূষিতজলে) ন্নান করিয়া (সেই সেই পীঁপক্ষয়ের জন্য কেবল এক 
বাত্রি) তুমি পুত্রের সহিত এখানে বাস করিতে পাঁব ॥৯॥ 

(৯)"সততদ্ভূতিলয়ে নাতু।__বা কা পি। 



১০৭২ মহাভারতে বন- 
টা টিটি ৃঁ 

মুতানাং ক্ষেপণং যন্তাং “গ্যাং ত্রিয়তে ভস্তাং সাতাসি, অতো! দৌধন্রয়বতী তম, এতখকরণে 

হি গ্রাষশ্চিতৃং ধর্মশান্তে প্রসিদ্ধম৮-উইমৈব শঘং ্মীবুং স্থরাঁতুজ্যমিতি ম্মুতম। সংস্জা সন্থরৈং 

সার্দং গ্রাজাপত্যং ব্রভং চরেৎ।৮ ইতি। “প্রোস্তে ভূতিলয়ে বিপ্রঃ প্রাজাপত্যং ব্রতং চব্ে”দ্বিতি 

চ। তু ত্বয়া ন কৃততঃ কথমন্র বস্তমিচ্ছসি? দৌধব্তামিহ তীর্থে বাঁসো দুর্নত 

ইত্যর্থঃ। এবং পিশাচীবাক্যং শ্রত্বাপি সা ব্রাঙ্ষণী তত্র দ্মানাদিকং কৃতবতী, ততন্তয়। 

রাক্ষস্তা তশ্তা ঘটপিঠরাদিকং নাঁশিতম্। উক্তর্ধ--“এতভ্তব দিবা বৃত্ং বারো! বৃত্ত 
দ্্যসি” ইতি, বৃত্বং জাতম্, বাত তু তব পুত্রমপি নাশয়িস্তামীতি ভাবঃ। অথাপি 
দ্বিতীযাঁং বান্রিং বস্তমিচ্ছমি চেৎ তব ভুয়াংপমপকারং করিষ্ঠামীতি যুগদ্ধরাদিদেশত্রয়নিন্দা- 
পরত্বেন ব্যাচখ্]ুঃ। অর্ধাঁঞত্ব_ যুগদ্ধরাদো দধিপ্রাশনাদিকং ত্রয়মধিকারকারণং কৃতা 
একরাত্রমিহ যদি বগুমিচ্ছসি চেল | অত্র পিশাচীবচনব্যাঁজে নৈববাত্রবাসে! নি়ম্যতে, ঘর্দি 
তু দ্বিতীক্জং দিবারাতং বগ্তুসি তহি এভৎ তব দিবা কাঁলে বুতং ভবিষ্ততি, এতদিতি বন্পাত্রা- 

হা'রতাঁড়নাদ্িকমভিনীয দর্শঃতি। বাত! তু ইতোহন্যথা গ্রাণাপহারান্ত িত্যর্থ ইতি। ব্র্গ- 
জ্ঞানিবংশাবতংসলক্ষণীনচবাত্ত “দ্বারযেতততু, কৌন্তেয় কুরকষেত্রন্ডেস্ত্যুপনংহারাদিত্ত ক্ষেত্রস্ 

দ্বিবিধকুরুক্ষেত্প্রীপকত্বমবগতম্, কুকুক্ষেত্দবষর্চ একং শততপথে প্রবরগ্যকাণ্ডে--«তেষাং 
কুরুক্ষেত্র দেবযজনমাঁস ত্থাদাহঃ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেঁবযজনম্” ইতি বর্ধান্দং কুরু- 
দেশান্তর্গতং প্রসিদ্ধমূ। অপব্চ--“অবিঘুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রম” ইত্যাদিনা জানাক্সমবিমুকতাখ)ং 
জাবালরামতাঁপনীয়োপনিষদোঃ প্রসিদ্ধমা। ততম্চাম্ত ক্ষেত্রস্ত ক্রমসুভৌ সগ্ভোমুকো 
পরম্পরয়া হেতুত্বাদত্র বাসে দেবা বিস্মাচরস্তি। মৃক্তোঁ হি “দেবপশ্ত্বানিবর্তত' ইতি। 
তথা বৃহদাবণ্যকে--“আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যৈকাত্বাং জ্রেষ”মিত্যুক্তীথ যোহন্যাং দেবতা- 
মুপান্তেহন্তোহসাবন্তোহহমিতি ন ল বেদ যথা পশুরেব স দেবানামিতি ভেদর্দিনে! দেবপশ্ততব 
মুক্তা তল্মাদেযাং তন্ন প্রিষং যদেতননূহ্যা। বিছ্যুবিত্যৈকাত্মুজানং দেঁবানামপ্রিয়ং পশুনাশ ইব 

পশুপতেরিত্যুকতমূ। জাঁতৈকাত্মন্ত তু দেবা অপ্রিয়ং কর্তমসমর্থান্তথা চ তত্রৈব শ্রয়তে-_ 

“তন্ত হু ন দেঁবাশ্চ নাভুত্যা ঈশত আঁত্া। হ্যাং দ তবতী”তি, দেবাশ্চ ন দেবা অপি, 
অভূত্যৈ অনৈ্্ধ্যার়, এবং সৃতি “দি ব্রদ্িষ্টাপি তর্হযত্র চিরকাঁণং বন্তমন্হসী”তি পিশাচী 
কাঞ্চিৎ সপুত্রাং স্তি্মিহ বন্তসিচ্ছন্তীং প্রতি প্রব্রবীতি-_যুগদ্ধর ইতি। ষুগানি কৃতত্রেতাঁঘাপর- 

কলিনংজ্ঞনি ধারয়তীতি যুগন্ধবঃ খ্ুুলশরীরাঁভিমানী জীব তথা হ শ্রুতিঃ__“কলিঃ শয়ানে! 

ভবতি স্তিছানপ্ত দ্বাপরঃ। উদ্ভিষ্ঠংস্ত্েত ভবতি কৃতং সম্পগ্ভতে চরন্ 1” ইতি। শয়ানো 
ধ্মাচরাদিমুখাদজানন্ পুকুষঃ: কলি স এব সপ্িহানস্তং জানন্ দ্বাপরো ভবতি, 
উত্ভিষ্ঠন্ ধর্থাষ্ানার্থং যতমাঁনদ্রেতা ভবতি, ধর্ম চরন্ অন্ুতিষ্ঠস্ত কৃতং ভবতীতি পুং 
এব যুগর্ধরতমাহ। দৃিপ্রাশনশবেন ধর্ণগ্রজাসম্পন্যর্থো দারমংযোগ উচ্যতে। তথাহি 

গৃহ্হতে--"দমরন্ত বিশ্বে দেবা ইতি দর প্রা প্রতিপ্রবচ্ছেৎ ইতি, বিবাহান্তে দক্পত্যো- 
হয়ন্ধানার্থং দধিপ্রাশনং বিধীয়তে, তত্র “সমাপো হায়ানি নোঁ সপ্মাভরিশ্বা সনধাতা লমুদে্ী 

দধাতু নো” ইতি মহ্শেষঃ | মন্ার্থগু-_বিশ্বেদেবাঃ নৌ আবয়োহ দয়ানি বেত, বৃত্তিবহতাৎ 
বন্ুবচনম্। সমঘন্ধ দিগ্ানি বুর্বন্ধ। সংশবাবৃত্া সমগতিত্যন্াপ্যাবৃতিজেঞা। আপো! 



পর্ব ফ়্ধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৭৩ 

একরান্রমুষিত্বেহ দ্বিতীয়ং যদি বস্যলি। 

এতদৈ তে দিবা বৃত্রং রাত্রৌ বৃত্তমতোহম্যথা ॥১০। 

ভাব্তকৌমুদী 
ছবিতীয়ং ব্চন্মাহ_ একেতি। একরাত্রমুিত্হেত্যনেন উক্তজ্রিবিধপাপক্ষযার্থং গ্রসর্পন- 

ভীর্থে একরাত্রবাসো নিব্বিস্মঙ্গীকৃত ইতি বোধাম। অযমর্থস্ত ০্অগ্ঠ চাত্র নিবৎস্তামঃ ক্ষপাং 
ভরতসত্তম ! ইতি পরশ্সোকপূর্বার্ধং ক্রব্তা লোমশেনৈব কুচিতঃ। দ্িতীয়ং দ্বিতীয়বাত্রং 

যদি বতস্তাসি। তদ্দা তে সপুত্রায়৷ এব তব, এতৎ-_অনেন হস্তক্কেতেন প্রদর্শ্যমানং প্রহরণম্, 

দিবা বৃত্ত দিনবৃত্ান্তো৷ ভবিষ্যতি ঃ বাত্ৰো তু অতোহগ্বাথা ইতোহপি গুরুভরমেব ক্ঠমোটনা- 
দিকং বৃত্তং বৃত্বান্তো ভবিষ্ততি, এতন্তীর্ঘবাসস্ত উক্তত্রিবিধপাপক্ষয়মাত্রার্থকত্বাৎ একরাত্রমান্র- 

বাসেনৈব চ তৎসিদ্ধ্যা দ্বিতীষবাতরাদিবাসন্তানাবগ্তকত্বাৎ ত্দানীমম্মদার্দিভিঃ দ্বৈরাচরণ।চ্চেতি 
ভাব; [১০| 

ূ ভাব্তভাবদীপঃ 

নৌ হৃদযানি সমগত্বিত্যর্থ: । সিথ্ধয়োহি ছযোঃ সন্ধানং ভব্তীতি। মাঁতরিশ্বা প্রাণ 
বাধুনো হদষানি সন্দধাতু। এবং ধাতা সন্দধাতু। উ নিশ্চিতমূ, দেট্রী অন্তর্যামিনী 
দেবতা চ সন্দধাতু। অব্যবহিতাশ্চেতি চ্ছন্দসি ব্যবহিতোপগগেণাপি ক্রিষ্নায়াঃ স্থবদ্ধঃ | 

ূর্বরবহুপসর্গাবৃত্্যা ক্রিম্াপনস্াবৃস্তিরিতি। তথা চ “ক্ষৌমে বসানো! জায়াপতী দহোভোঁ 
চরতীং ধর্বং প্রজাং গ্রজনয়াবহা” ইতি শ্র'তিলিঙ্গাভ্যাং ধর্মপ্রজোৎপাঁদনে সহাঁধিকারাৎ। 
“জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণত্িভিগ্রথা জায়তে ব্রহ্ষচধ্যেণ খবিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়] পিতৃভ্যঃ* 

ইতি চ শ্রতানামৃণীনামপাকরণং দারসংঘোগং বিনা ন ভবতীতি দধিপ্রাশনশবেন লক্ষিত- 
লক্ষণয়া আনৃণ্যং গ্রাহ্ম, তেন শ্বধর্শনিষ্ট: প্রজাবানেততীর্ঘে লেবিতুমহ্তীতি পূর্ববপাদীর্ঘঃ| 

অচ্যুতন্থলে চ্যুতিযোগ্যস্থলশরীরাপেক্ষয়া অচ্যুতং গ্থলং লিঙ্শরীর্ম, তত্র উষিত্বা ছুত্রাত্মান- 
মুপাস্তেত্যর্ঃ। ভূভানি বিষদাদীনি লীষস্তেহন্মি্িতি কারণং ব্রঙ্দ ভূতলঘঃ। ভূতিলয় 
ইতি পাঠে ভূতিবৈশব্ধ্যং ত্তাপি চ লক্মোহন্টিস্লিতি শুদ্ধং ব্রদ্ম তয়োরগ্যতরত্র ললাত্বা মলং 
ত্যন্তা যখৈষীকতুলমগ্সো প্রোতং প্রদুয়েতিবং হস্ত সর্ব পাপ্যানঃ প্রদুযন্তঃইতি তজ-জ্ঞান- 

ফলশ্রবণাৎ। তত্বদ্দিতি তচ্ছবেন পূর্বার্ধোক্ে কর্ধোপাস্তী উচ্যেতে, তাভ্যাং যুজং যথা 
তা তথা ভূতলয়ে স্সানম তেন দৈননিননযুগ্থেনিবৃত্তিঃ। তত্রাপি প্রত্যহং শ্্প্রাপ্তিঃ 
শ্রাযতে, যত্রৈতৎপুরুষঃ হ্বপিতি নাঁম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতীতি। নতা ব্রণ! । 
তথা চ কর্মোপান্তিপূর্বকং যো ব্রহ্ম জানাতি সোহত্র বন্ধমর্থতি তশ্ত পিশাচাদিবাধা 
নাস্তীতর্থঃ 1৯॥ ত্বন্ত অব্রক্মবিদেকরাব্রমেবাত্র বন্তং যোগ্যঃ, যদি দ্বিতীয়াং বণ্তমিচ্ছণি 

এখানে একরাত্রি বাস করিবাঁব পৰে যদি দ্বিতীষ রাত্রি বাস কর, তবে 

দিনের বেলার তোমাৰ এই ঘটনা (হস্তপ্রহাব) ঘটিবে; আব বাত্রিতে ইহা 
অপেক্ষা অন্যরূপ ব্যবহাঁব (ঘাড় মোচ্ড়ান প্রভৃতি) হইবে” ॥১০। 

(১) বাজে বৃত্ত রক্ষ্যসি-কা। 
ব্ন-১৩৫ (৮) 



৯০৭৪ মহাভারতে বন- 

ভাগ্ঘ চীত্র নিবতস্তাঁমঃ পাং ভবতসভ্ম [1 

ছবারমেতত, কৌন্তের ! কুরুক্ষেত্রন্ত ভাবত 11১১] 
আন্রৈব নাহুষো রাজা রাজন্! ক্রতুভিরিষ্বান্। 
ঘযাতিরবহুরতৌঘৈর্ঘব্রেন্দো মুদমভ্যগীৎ ॥১২। 
এত গ্রক্ষাবতরণং ঘশুনাতীর্ঘমুতযম্। 
এতছৈ নাকপৃষ্ন্ত ছারমাহুরমনীধিণঃ 0১৩] 

৫ ঘন্র সারম্বতৈর্ধজৈরীজানাঁঃ পরমর্ষরঃ 
রর বুপোলখলিকান্ডাত ! গচ্ছস্তযবতূথগ্লবম্ 1১৪1 

ভাঁরতকৌমুদী 
অগ্েভি। ক্ষপাঁম্ আঁগাহিলীমেকাষেব রাত্রিং নিবৎশ্তাম, অন্থাকমপি উদ্ভত্রিবিধ- 

পাঁপসতাঁসন্তবাৎ লিশীচ্য। তথাবিধপাঁপিনামেকরাত্রবাসাতিধানাচ্চেতি ভাবঃ। এতৎ প্রদরর্ণং 
নাম তীর্ঘমূ। কুকুক্ষেত্রন ছারং প্রবেশপতমূখম্ 1১১৫ 

অন্রেভি। নাহুযো নহুবপুত্রঃ। ইস্টবান্ যজনং রুতবান্ 1১২ 

এতছিতি। প্রক্ষাবতরণৎ নাম, ঘযুনারাভীর্থং ঘট: | নাকপৃটনয ছগর্ত 7১৩ 
অন্ডেতি। হে তাঁত] বদ! অত প্রক্ষাবতরণে, হৃপৈরুলুখলৈশ্চ চরস্ভীতি তে তাদৃখা: 

পরমরধয়:, সাব্থতৈঃ সর্হ্থতীদেবতাকৈরনৈ, ঈজানা! ঘজমানাঃ সন্ত, অবভূতপ্নবং তদস্িমকীনমূ 

গচ্ছস্তি প্রাপ্র-বস্তি কুর্বন্তীত্যর্ঘ: 1১৪ 

ভারতভাবদীপঃ ৃ 

তি তে তব এতন্সদ্ীয়ং বৃত্ত, ভবিষ্তুতি মহৎ পিশাচী ভূত্াত্র শানং ন লগ্গ্যপে, এতদিতি 

বৃত্্ভাতিনীয় প্রদর্শনং দ্বিভীদিনবাসন্যৈবৈতৎ্কলং ছিতীররাতরিবাদে তু ইতোহনথা 
অহল্যাদিবন্মোহপ্রাপ্ত্যা শিলাভাবো ভবিস্তাতি, তেন তীর্থদ্শনিমপি ন লক্দ্যসে ইতি 1১০ 
অতোহত্র ক্পাঁং বাঁতিযেব একাঁং বংশ্তামঃ প্রাতিরেব প্রস্থান্তাম ইতি ভাঁবঃ| ছারসিত্যরছন্ 

উভার্থঘন্তি 7১১৫ অন্রৈব কুরুক্গেত্র্ারে 1১২--১৩] সারহতৈত্রণিণৈরধ তিগ ভিজে 

ভরতশ্রেষ্ঠ? আভ আমরা এখানে একরাত্রি বাস করিব। কুস্তীনন্দন! 
এইটাই কুরুক্ষেত্রের ছার 1১১ 

রাজ্ঞা! এইখানেই নহুবনন্দন বধাতিরাঁজা বহু বত্রসমূহদ্বাবা বহুতব 
বজ্ঞ করিয়াছিলেন ; বাহাতে ইন্দ্র আনন্দলাভ করিবাঁছিলেন 1১২ 

এই প্রক্ষাবতরর্ণ-নামে যমুনার উত্তম তীর্ঘ। এইটাকেই জ্ঞানীরা স্বর্গের 
ছার বলিহা থাকেন ১৩। 

বস! মহবিরা ঘৃপ ও উদুখলপ্রভূতি বজীয় দ্রব্যসামগ্রী লইয়া সারন্বত 
রর শেব রিবা এইখানেই অবভূথন্ান করিঘা থাকেন 1১৪1 



পর্ববণি বড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ১০৭৫ 

আত্রৈব ভরতো রাজা রাজন! ক্রতুভিবিষ্টবান্। 
হয়মেধেন বজ্ছেন মেধ্যমশ্থমবাস্থজৎ, ॥১৫] 

অসকৃণ্ড কৃষ্তসাবঙ্গং ধর্দেণাপ্য চ মেদিনীম্। 

আত্ৈব পুরুষব্যান্র ৷ মরুত্তঃ সত্রমুতমমূ। 
প্রাপ চৈবধিমুখ্যেন সংবর্তেনাভিপালিতঃ 1 ১৬॥ 

আন্রোপস্পুশ্য রাজেন্দ্র । সর্ববাল্লেোকান্ গ্রপশ্ঠতি | 
পুতে ছুক্কতাচ্চৈব অন্রাপি সমুপম্পৃশ ॥১৭ 

... বৈশম্পাষন উবাচ। 
তত্র জন্রাতৃকঃ স্মা্া স্তয়মানো মহষিভিঃ | 
লোমশং পাঁগুবশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমন্রবীৎ ॥১৮ 
সর্বালেকান্ প্রপশ্যামি তপসা সত্যবিক্রম ৷ | 

ইহস্থঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং পশ্ঠামি স্বেতবাহনমূ ॥১৯ 

ভাবতকৌমুদী 
অভ্রেতি। হপ্রমেধেন চ ই্টবান্। মেধ্যং হিংসনীষম্বম্, অবাস্থভ্তাক্তবাঁন্ 1১৫ 
অসক্কদিতি। অসরুৎ প্রাপেতি সস্ধঃ। কষ্ণদারনং কষ্সারমুগমিবাশ্বম। মকুত্ো নাম 

রাজা, সত্রম্ অশ্বমেধযজ্ঞম্। ষট্পাদোহ্ষং শ্লোক: 1১৬ 

অত্রেতি। উপন্পৃহ্ ্বাত্বা। ৷ পুয়তে পবিত্র ভবতি। সমূপস্পৃশগ নাহি ॥১৭। 

তত্রেতি। ত্র প্রক্ষীবতরণতীর্ঘে। পাওবগ্রেষ্ঠো যুধিঠিরঃ 1১৮1 

ভারতভাবদীপঃ 

রীজানাঃ, বৃপোলুখলিকা: যুপান্লুখলানি চ যজ্ঞদাধনান্যাদদতে বৃপোলুখলিকাঃ পণ্তভি: পুরো- 

ডাশৈশ্চ ইঠ্টবন্ত ইত্যর্থ;ঃ ॥১৪--১৫॥ কৃষ্দারঙ্গং কৃষ্ণহরিণসদৃশম্, একদেশে কৃষ্ণবর্ণৎ শামকর্ণ- 

যুধিষ্ঠিব | ভবতবাজাও এইখানেই বহুতব অন্যান্ত বঙ্ক ও অশ্বমেধযজ্ঞ 
করিয়াছিলেন এবং তাঁহাৰ অশ্বও এইখানেই প্রথম ছাডিয়া দিয়াছিলেন ॥১৫॥ 

নবশ্রেষ্ঠ | মকন্তবাজাও ধর্ম অনুসারে পৃথিবী এবং কৃষ্ণসাঁবমৃগেব ন্যায় 

অশ্ব লাভ কবিয়াঃ খবিশ্রেষ্ঠ সংবর্তকর্তৃক রক্ষিত হইযা, এইখানেই বাব বাৰ 
উত্তম যজ্ঞ কবিয়াছিলেন ॥১৬॥ 

বাজশ্রেষ্ঠ! মানুষ এইখানে সান কবিয়া সমস্ত লোক দেখিতে পাঁষ 
এবং পাঁপ হইতে যুক্ত হয়; অতএব তুমিও এখানে স্নান কব” ॥১৭ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন-মহষিরা প্রশংনা করিতেছিলেন, এমন ' অবস্থায় 
যুধিষ্টিব ভ্রাতৃগণের সহিত সেই প্রক্ষাবতব্ণভীর্থে স্নান কবিয়া লোমশমুনিকে 
এই কথ! বলিলেন-_1১৮] 

(১৬)-প্ধর্দেণাপি চ মেদিনীম্-_বা ব, ধন্মেণাবাপ্য মেদিনীম্-_কা পি) 



১০৭৬ মহাভারতে 

লোমশ উবাচ। 

এবমেতন্মহাবাহো। ! পশ্যান্তি পরমর্ধয়ঃ 

ইহ স্বাত্বা তপৌধুক্তান্ত্রীল্লেণকান্ সচরাচরান্ ॥২০। 
সরন্বতীমিমাং পুণ্যাং পুণ্যৈকশরণারুতাম্। 
তর স্াত্বা নরশ্রেষ্ঠ! ধৃতপাপ্] ভবিষাসি ॥২১। 
ইহ দারম্বতৈর্যজ্রৈরিষউবন্তঃ ুরর্ষয়ত 
ধষয়শ্চৈব কৌন্তেয়। তথা রাজর্ধয়োহপি চ ॥২২॥ 
বেদী প্রজাপতেরেষ৷ সমস্তাৎ পঞ্চযোজন!। 
কুরোর্বৈ যজ্ঞশীলন্য ক্ষেত্রমেতন্মহাতবনঃ ॥২৩| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি 
তীর্ঘাত্রীয়াং প্রক্ষাবতরণগমনে যড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

ভারতকৌমুদী 
আানফলমাহ-_সর্বানিতি। ইহসছঃ প্ক্ষাবতরণস্থ এব। শ্বেতবাহনং হগ্থমজ্ুনম্॥১৯। 
স্থোক্তমপ্যর্ং যুখিষ্ঠিরপরত্যক্ষশ্রবণাৎ, পুনঃ সমর্থয়তি--এবমিতি। ইহ প্রক্ষাবনরণে ॥২০। 
সরদ্বভীমিতি। পুণ্যানাং ধান্বিকাণামেকৈনিরবচ্ছিক্গঃঃ শরণৈরূহৈরাকৃতাং পষ্ঠেতি 

শেহঃ (২১ 

ইহেতি। সারন্থতৈ: প্রাধান্তেন সরগ্তীদেবতাকৈঃ। ইঞ্টবস্তো যজনং কৃতবস্তঃ 1২২1 
ভারতভাবদীপঃ 

মিত্যর্ঘঃ /১৬--১৮1 ইহস্থো যমুনান্তর্গতপরক্ষাবতরণস্থঃ ॥১৯-_২০। তীর্ঘাস্তরমাহ--সবগ্বতী- 

মিতি ।২১--২৩| 

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ববণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ 1১০৬। 

“হে বার্থ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহধি। আমি এইখানে থাকিয়াই সমস্ত 
জগৎ দেখিতেছি এবং স্ব্গস্থিত অঙ্জুনকেও দেখিতেছি !” 0১৯ . 

লোমশ বলিলেন-“মহাবাহু! ইহা যথার্থ বটে। তপস্বী মহবিব! 
এইখানে স্নান করিয়া স্থাবব-জঙ্গমাত্বক ত্রিভূবনই দেখিয়া থাকেন ॥২০॥ 

নরশ্রেষ্ঠ! এই দেখ-_একমাত্র ধাম্মিকদিগেব আশ্রমে পরিপূর্ণ পবিত্র 
সরম্বতী নদী ; যাহাতে স্নান কবিয়া তুমি পাঁপবিহীন হইবে ॥২১ 

কুন্তীনন্বন! দেবধি, ব্রহ্মধি ও বাঁজধিবা এইখানেই বহুতব সাবন্বত 
যত করিয়াছিলেন ॥২২॥ 

€২*) দ্বিতীয়ার্ঘং বা বকা পিনাস্তি। * *”“একোনভ্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়£-বা ব 

কা পি, ++'একআিংশদধিকশততমোইধযায-নি। 



সপ্তাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

লোমশ উবাচ । 

ইহ মরত্যাত্তনত্তযতা বর্গ গচ্ছন্তি ভারত !। 
মর্ত,কামা নর! বাজনিহাবান্তি সহস্রশঃ ॥১॥ 

এবমাশীঃ প্রযুক্তা হি দক্ষেণ যজতা! পুবা | 
ইহ যে বৈ মরিঘ্যান্তি তে বৈ স্বর্গজিতো নবাঃ ॥২| 
এষা সবস্বতী রম্যা দিব্যা চৌঘবতী নদী | 
এতদ্বিনশনং নাম সরম্বত্যা বিশাংপতে !॥৩| 

দ্বারং নিষাদরাষ্টুম্ত যেষাং ছেষাৎ সরম্বতী। 
প্রবিষ্টা পৃথিবীং বীব ! মা নিষাদা৷ হি মাং বিছুঃ ॥81 (বুকস) 

ভাবতকৌমুদী 
ব্টোতি। সমন্তাঁৎ সর্বাহ দিক্ছু। *স্যাদযোজনং ক্রোশচতুষ্টয়েন” ইতি লীলাবতী 1২৩ 

ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যায-ভারতা চারধ্য-মহাকবি পন্মভূষব-শ্রীহরিদীসপি্ছাম্তবাগীশতটট।চারধা বিরটিতায়াং 

মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌমুদরীপমাখ্যায়াং বনপর্বণি তীর্ঘঘাত্রাধাং যভধিকশততমোহধ্যায়ঃ 1০1 
শা ১ 

ইহেতি। ইহ কুরুক্ষেবে, মর্ত্যা নরাঃ। দ্ব্গং গচ্ছস্তীত্যত এবাহ-মর্তকাম! ইতি 8১ 

এবমিতি। হবর্গং জযন্তীতি দবর্গলিতঃ কিপ,, দ্বর্গাধিকারিণে| ভবিযাস্তীত্যর্থ: 1২। 

এযষেভি। ওঘবতী প্রবাহশীলিনী । বিনহাত্যন্দিন্ পাঁপমিতি বিনশনং নাগ সন্বন্বত্য! নগ্তাঃ 

গ্ানম্। নিষাদরাটমত শ্লেচ্ছরাজান্ত দ্বারম্। যেষাং নিষাদানান্ £৩-৪% 

ভাসি পা পিশীশিিশ 

চাবি দ্বিকেই পঞ্চ-বোজন-পরিনিত এই ভ্রহ্গাৰ বেদী; ইহাই বঞ্ঞধীল' 
মহাঁত্া কুকব ক্ষেত্র” ॥২৩| 

শাক 

লৌমশ বলিলেন-_-“ভবতনন্দন রাজা! মানব এই কুবক্ষেত্রে দেহত্যাগ 

কবিঘা ব্বর্গলাভ কনে) এইভম্থাই সহত্র সহস্র লোক মবিবাব ইক্রোঘ এখানে 
আসিয়া থাকে ॥১% 

পূর্বকীলে দক্প্রলাপতি ঘড় কবিবান নদযে এইরূপ আীর্কাদ কিয়া 

ছিলেন যে, এখনে বাহাবা নরিবে, তাহান স্ব্ণলাভ কনিবে 1১ 

নবনাথ! মনোহর, অলৌকিক ও প্রবাহঘুত এই বল্্হা দায় আল 

 &)-ভে বৈ শর্মভিতা নাকো বহা। ঠা 



৯০৭৮ মহাভারতে ব্ন- 

এষ বৈ চমসোন্তেদো ঘত্র দৃষ্ঠা! সরম্বতী | 
য্রৈনামভ্বর্তন্ত সর্বাঃ পুণ্যাঃ সমুদ্রগাঁঃ 1৫1 
এতৎ সিন্োর্মহ্তীর্ঘং ফন্রাগস্ত্যমবিন্দম ! 
লোপামুদ্রা সমাগম্য ভর্ভীরমর্ণীত বৈ ৬ 
এতৎ প্রকাশতে তীর্থ, প্রভাসং ভাঙ্করছ্থযুতে !। 
ইন্্ন্ত দয়িতং পুণ্যং পবিভ্রং পাঁপনাশনম্ ॥৭॥ 

এতদ্বিষ্ুপদং নাম দৃশ্টতে তীর্ঘযুত্মমূ। 
এষা র্যা বিপাশ! চ নদী পরমপাবনী ॥৮॥ 
অত্র বৈ পুত্রশোকেন বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ। 
বদ্ধাত্মানং নিপতিতো বিপাশঃ পুনরুখিতঃ ॥৯| 
কাশ্মীবমগ্ডলঞৈতৎ সর্ববপুণ্যমরিন্দম [| 
মহ্ধিভিশ্চাধ্যুষিতং পশ্টেদং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১০॥ 

এ পাপপপপপপিসপপীপীশিপপাশিশাপাশাীী শো াশাাপািিশিশািীিশীশিশীশিশ ১ শশী 

ভারতকৌসুদী 

এষ ইতি। এনাং সরদ্বতীম্। অভ্যবর্ভত্ত অভ্যাগচ্ছন। সমুদ্রগা নঃ 1৫1 
এতদিতি। সিদ্ধোর্নদস্য, মহতী্ঘং প্রশস্তো ঘষ্টঃ (৬ 

এতর্দিতি। প্রভাসং গ্রভাসাত্তরম্ঃ হে ভাঙ্করছাতে | গুর্ধযতুল্যতেদঘিন্ ! (৭ 

এতদ্বিতি। এতদিত্যাদিকন্ত অন্থুলীনির্দেশেন দশিতমিতি বোধ্যম্।৮] 
অভ্রেতি। আত্মানং গ্বদেহং পাঁশেন বন্ধী। বিপাঁশ: পাশমুকতঃ। অতএব বিপাশা 19 

গবিনশন-নাঁমক সবন্বতী নদীব এই স্থানটা স্রেচ্ছরাজ্যেব দ্বার; যাহাদের প্রতি 
বিদেষবশত; সবন্বতী নদী-আমাকে গনেচ্ছের৷ যেন জানিতে না পারে (ইহ 
ভীবিয়াই যেন) পৃথিবীৰ ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন ॥৩--৪| 

এই চমসোন্েদউীর্ঘঃ বেখানে সরম্বতীকে দেখা যায় এবং যেখানে এই 
সরত্বতীকে লক্ষ্য করিযাই (তিথিবিশেষে) সকল পবিত্র নদী আসিয়া থাকে 1৫1 

অরিন্বম! এই সিদ্ধুনদের মহাতীর্ঘ; যেখানে আসিয়া লোপামুদ্রা মহর্ষি 
অগস্ত্যকে পতিত্বে বব্ণ কবিয়াছিলেন ॥৬। 

হে সুধ্যতুল্যতেজত্বী! এই অপর প্রভানভীর্থ প্রকাশ পাইিতেছে; ইহা 
দেববাঁজেব প্রির, পুণ্যজনক, পবিত্র ও পাপনাশক ॥৭ 

এই “বিরুপদ'-নামক উত্তম তীর্থ দেখা যাইতেছে এবং এই মনোহবা ও 
পবনপবিত্রা! বিপাশা নদী দৃ্টিগোঁচব হইতেছে ॥৮| 

ভগবান্ বশিষ্ঠমুনি পুত্রণোকবশত:; আপনাকে পাশাবা বন্ধন কবিযা এই 
নদীতে পতিত হইয়৷ আবার পাশমুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ৯ 



ষ্ট 

পর্ববণি সপ্তাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৭৯ 

অত্রৌভবাণাং সর্বেষাম্যীণাং নাহ্ষস্ত চ। 
অগ্নেশ্চৈবাত্র সংবাদঃ কাশ্ঠপন্য চ ভাবত | ॥১১॥ 
এতদ্ছারং মহাবাজ ৷ মানসন্ত প্রকাশতে 
বর্ষমন্ত গিরের্মধ্যে রামেণ শ্রীমতা কৃতম্ ॥১২॥ 

এষ বাতিকষণ্ডো বৈ প্রখ্যাতঃ সত্যবিক্রমঃ 

নাত্যবর্তত বদ্দাবং বিদেহাদুন্তরং জযঃ ॥১৩ 
শপ পাপী শপ পা * কত শত পপি শপ পপি 45255. 822 

কাশ্মীরেতি। যুধিত্ঠিকার্দিতিঃ প্রক্ষাবতরণে দাতা! অতীনিযিদৃটির্নকেতি পহেত্যুক্তিঃ 7১০ 
অত্রেতি। অত্র কাশীরমণ্ডলে, ও্তরাণাম্ উত্তরদেশীয়ানাম্ $১১৫ 

এতদিতি। হে মহারাজ! শ্রীমত! বামেণ জামদয়েন, অন্ত, করৌঞ্চনামো। গিবেধ্যে বর্ধং 
রঙ্্ং কৃতম্ এতচ্চ মানসন্ত সরোবরস্ত ছারং গমনপখমুখং প্রকাশতে। দ্বর্ষং বৃঠ্ঠো৷ বিলাবয়োঃ” 
ইতি ব্যাড়িঃ ॥১২] 

এষ ইতি। সত্যো বিক্রমো যত্র স তাদৃশ, গ্রখ্যাত এফ বাতিকষণ্ডো নাম দেশঃ, 
জযোহন্ছুন* বিদেহাদ্দেশাছুততরং যন্ত বাতিকষগুদেশশ্ত ছারম্, নাত্যবর্তত দিগ্িজয়কালে 

নাত্যক্রামৎ। উত্তবকুকদেশদারাদঞ্জুনে নিবৃত্ত, স এব বাতিকষণ্ডদেশঃ $১৩। 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
ইহেতি ॥১--৮1 বদ্ধধা পাশৈরিতি শেষঃ|॥ বিপাঁশঃ পাশহীনঃ। অতএব বিপাশা নাম 

৯--১০॥ উত্তরাণামৌদীচ্যানাম্ $১১॥ বর্ষং বপতিস্থানম্ ॥১২। এয ইতি। যোরামঃ 
প্রখ্যাতঃ মত্যবিক্রমশ্চ বিদেহাদুত্তর্ধ যদ্দারং যনব্ষস্ত ছ্বারযেষোহগভূরমানে! বাতিকষণ্ডে] 
বাতানীতঃ পল্সাদিসমূহো নাত্যবর্থত তেন বামেণ কুতযিতি পূর্বেণাঘন:, অনেন বাোরপ্য- 
শ্মিন্ বর্ষে প্রবেশো নান্তি--কিখুতেতরস্তেতি। পন্মাদের্বাতানীতন্তাতাপ্রবেশীতাদসানর্যযং 

এই সর্ধপুশ্যেব আধাৰ কাশ্মীবমণ্ডল। অবিন্দন ঘুধিষ্টিব! তুমি ভ্রাভা- 
দেব সহিত দিলিত হইয়া! এই মহবিগণেব অধ্যুষিত স্থানটা দর্শন কর ॥১৭া 

ভবতনন্দন ! এই স্থানেই উত্তবদেশীয় সকল খধি ও ববাতিন এবং অগ্নি 
ও কাশ্ঠপেব সংবাঁদ হইয়াছিল ॥১১॥ 

মহাবাজ! শ্রীমান্ পবশুরান এই ক্রৌঞপর্বতেন মধ একটা ক্ছ্ধ 
কবিযাছিলেন ; ইহাই নানসনবৌববেন দবাব প্রকাশ পাইতেডে ১২ 

এই হথার্থবিক্রমেব আধার বিখ্যাত বান্তিকঘগদেশ 5 ছিহিজয়জাছে 

অঙ্জুনও বিদ্হেদেশেব উদ্ববন্তী যাহাব ছাল শভিক্রন কলিতঠে পালেল 

নাই ১৩] 
ডে পাশ শি িপািপশিশপিপপপীশিস্াশিপীশািপপাপাপশীপাসিসপা টি পপি পিপি 

(১৩) বিদেছেহুকরধা যিকা বকালি। 



১০৮০ মহাভারতে বন. 

ইদমাশ্চ্য্যমপরং দেশেহস্থিন্ পুরুতর্ষভ !| 
ক্ষীণে যুগে তু কৌন্ডেয় । শর্ববন্য সহ পার্ষদৈঃ। 
সহোষয়া চ ভবতি দর্শনং কমিরূপিণঃ ॥১৪॥ 
অন্মিদ্ সরসি স্রৈর্বে চৈত্রে মাসি পিনাকিনমৃ। 
হজন্তে বাজকাঃ সম্যক পরিবাঁরণুভাথিনঃ ॥১৫| 
অভ্রোপন্পুশ্য সরসি শ্রাদ্ধধানো জিতেন্তরিয়ঃ | 
ল্দীণপাপঃ গুভাল্লো কানাপ্,তে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৬| 
এষ উজ্জীনকো নাম ববক্রীর্যত্র শাস্তবান্। 
অরুন্ধতীসহারশ্চ বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ 1১৭। 
হুদশ্চ কুণবানেষ বত্র পদ্দং কুশেশরম্। 

আশ্রমশ্চৈব রুৰিণ্যা যন্রাশায্যদকোপনা ॥১৮৭ 
পপপীপিতশশীশত ও ৩ শিশ ৯৯ সত শা পাশ ০ ৃ 58 

ইদুমিতি। ষুগে নত্যত্রেতাঁদৌ। শর্বস্ত শিবন্ভ। বট্পাঁদোইয়ং শ্লোকঃ ৪১৪ 
জন্থিঙ্লিতি। সত্র্বোগেঃ । যজন্ে অঙ্চমন্ভি। পরিবারাণাং পরিজনানাং শ্ততার্ঘিন: 1১৫: 
জহ্েতি। উপম্পৃষ্ঠ লাতা। শ্রদ্ধধানঃ তীর্থলানজন্ধর্থে বিশ্বাসী 1১৩ 

এহ ইতি। উজ্ভানকো। নাম হদঃ যবতী্নায মুনি শান্তবান্ সিদ্ধ শা্তিং লেভে 1১৭ 
ভাঁবতভাঁবদীপঃ 

্রত্যক্ষমার্্যমিত্যর্ঘঃ £১৩: বুগং পঞ্চনংবৎসরাত্বক্, তদ্দিন্ ক্ষণে সমাঞ্তে সতি ঘা সৌর- 
দাঁবনবারস্পত্যনাক্ষত্রচান্রাঃ নংব্মরা এককালং সমাপ্যস্তে ন বুগঞ্য়কালিস্তন্বিনিত্যর্থ:ঃ। ধুখে 
ক্ষীণে ইত্যন্ত সংবত্মাস্ত ইতি বার্ঘঃ। চৈত্রপ্রতিপৎ বুর্াদিরিতি ব্যবহারাঁৎ 1১৪ অতএব 

ূর্বদিনে শশিবং দৃষ্! প্রতিপদমারিভ্য যাঁমান্রং পিনাকিনং যঙ্গন্থ ইতি সর্গচ্ছতে 1১৫১৬ 

পাবকিঃ হন্দঃ শান্তবান্ শমং প্রাঁপ, বশিষ্ঠোহপি শান্কবান্ 1১৭ কুশবান্ জলবান্। “শরং 

পুরুষশ্রেষ্ঠ কুস্তীনন্বন! এই দেশে আব একটা আশ্চর্য্য এই যে, প্রত্যেক 
যুগের অবদানের বদরে পাবিবদ্গণ ও পার্ধ্তীর সহিত কামবপী মহাদেবের 
দর্শন পাওরা বার 1১৪1 

পরিজ্নবর্গের মলগলার্থী বাককগণ চৈত্রনাসে এই নবোববেব তীবে যথা" 
নিরমে বদ্রছাবা মহাঁদেবেৰ পুজা করিবা থাকেন ॥১৫/ 

শরদ্ধাণীল ও ভিতেব্দ্িম লোক এই নবোববে সলনি করিরা পাপবিহীন 
হইয়া শুভলোক লাভ ববেন , এ বিবয়ে কোন ন্দেহ নাই 1১৬ 

এই 'জ্জানিকনামক ত্ুদ$ বাহাতে ববক্রীমুনি এবং অকন্ধতীব লহিত 
ডগবান্ বশিষ্টমুনি (সিদ্ধিলাভ করার) শান্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥১৭ 

€১+)-"পাবকি শাস্ববান্নবা বকা নি। 
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সমাধীনাং সমাসন্ত পাগ্ডবের । শ্রন্তন্্ধা। 

তং দ্রক্ষ্যসি মহাবাজ। ভূগুতুঙ্গং মহাগিবিম্ 1১৯1 
বিতন্তাং পশ্ঠ বাজেন্দ্র। সর্বপাপপ্রমোচনীমৃ। 
মহর্বিভিশ্চাধ্যুফিতাং শীততোবাং লুনির্মালাম্ ॥২০1 
জলাঞ্োপজলাঞ্চৈব বমুনামভিতো নদীমৃ। 
উশীনবো! বৈ যত্রেষ্টা বাসবাদত্যরিচ্যত ॥২১। 
তাং দেবসমিতিং তম্ত বাসবশ্চ বিশাংপতে 11 

অভ্যগচ্ছন্পবরং জ্ঞাতুমগ্রিশ্চ ভারত ৷ ॥২২॥ 
ীসমানৌ ববদৌ মহাজ্বানমুশীনবযূ। 

ইন্দরঃ শ্যেনঃ কপোতোহগ্রিভূ্া বজ্রেহভিজগতুঃ ॥২৩] 

ভাবতকৌমুদী 
হ্রদ ইতি। কুশবান্ নাম। অতএব কুশে কুশবতি হদে শেতে তিষ্ভীতি কুশেশয়- 

মিত্যুচ্যতে। অন্যথা তদ্বৃৎ্পত্তেরম্পপত্তি রিত্যাশয়ঃ। অশায্যৎ নিবুতাভিবদ্ধ ॥১৮ 
সমিতি । মমাধীনাং যোৌগানাং সমাসঃ সংক্ষেপঃ সংদ্দিপ্রযোগেনৈব মিছ্বিনাভঃ ৪১৯) 

বিতন্তামিতি। বিভত্তাং নাম নদীম্। অধ্যুধিতামধিিতাম্ £২০। 

অলামিতি। অভিত উতভয়পার্শে পঠ্ঠ। ইঠ্টা যাগং কুত্া। অভ্যরিচ্ত প্রধানো- 

হভবৎ্ (২১॥ 

তামিতি। দেবসমিতিং রাজসভাম্, “মেঘে ্ান্তি হবে দেবঃ” ইতি ভিকাণ্শেষঃ ২২ 

এই 'কুশবান্-নামক হুদ, ঘাহাভে পদ্দ জন্মিয়া 'বুশেশধ-নানে প্রসিছি 
লাভ কবিবাছে, যাহাঁৰ তীবে কক্সিণীব আশ্রন বহিঘাছে এবং দে আশ্রমে 
অকোপন। কল্সিণী শান্তি লাভ কবিধাছিলেন |১৮॥ 

মহাবাজ পীঙুনন্দন ! যেখানে ভঙ্গগান্র ঘোগ কন্েই দিছিলাভ কষা 

বার বলিষা তুমি শুনিঘাছ, নেই 'ভূগুহুনানক ম্হাপর্ধত দেখি 
গীইবে 0১৯] 

বাজগ্রেন্ঠ ! বাহাব তীনে মহ্ধিবা নান কবেন এল যাহার ভগ প্রল ৪ 
নি্দুল, নেই সব্বপাপনাশিনা বিতস্তানদী দর্শন কব ৪২৭ 

বদুনানদীব ছুই পার্খে ভিলা ও উিপডলাননামে ইটা লদী হিস 
দেখ , যাহাঁব তীবে হল কবিহ উন্নননশাডা উত্ত আগে 
ছিলেন (২১, 

সপ চি ০ ০০ রি তি ৬ ৬75 নন্নাছ ভিলুতননল 1 ভি হল লূত জি হী শাহ প্র ইস, হলে কত লিঃ 

শো 

এ বিবান ভ্বা তাড়িত দেই লাসভীায পমিগ কিয়া তুল 
হ্ন-১৬৬ (৮) 



১০৮২ মহাভারতে বন 

উরুং রাজ সমাসাগ্ কপোতঃ শ্েনজান্তয়া। 
শরণার্থী তা রাজন! নিলিল্যে ভয়গীড়িতঃ ॥২৪॥ 

শ্টেন উবাচ। 

ধর্মাত্বানং ত্বাহুরেকং সর্ষে বাজন্! মহীক্ষিতঃ। 

স বৈ ধর্মবিরুদ্ধং ত্বং কম্মাৎ কর্ম চিকীর্যসি ॥২৫॥ 
বিহিতং ভক্ষণং রাজন্! গীভ্যমানস্ত যে ক্ষুধা । 
মা রক্ষীর্ধঘনলোভেন ধর্মুৎহুউবানসি ॥২৬। 

বাঁজোবাচ। 

সন্স্তরূপন্ত্রাণার্থী ত্বতে৷ ভীতে৷ মহাদ্বিজ ! | 
মৎ্সকাশমনুপ্রাপ্তঃ প্রাণগৃর্রয়ং ছিজঃ ॥২৭| 

5 হর হি আ8 ত888848188888 

জিজ্ঞেতি। জিজ্ঞাদমানো পরীক্ষিতুমিচ্ছ্তো ৷ অগ্িশ্চ কপোতো| ভূত্বেতি দবব: [২৩। 
উরুমিতি। রাজ্ঞ উদীনরস্ত। শরণার্থী আশ্রয়ার্থি, নিলিল্যে লুকায়িত: 1২৪) 
ধর্দেতি। সর্ব মহীক্ষিতো বাজানঃ তা ত্বাম্চ একং মুখাম্, ধর্মাতানমাহঃ 1২৫) 
বিছিতমিতি। বিহিতং বিধাত্রেতি শেষঃ, ভক্ষণমূ এতৎকপোতাদেঃ ॥২৬। 
স্নস্তেতি। হে মহাদিজ। মহাপক্ষিন্ শ্েন]| প্রাণগৃর, প্রাণরক্ষাকামী |২৭ 

ভারতভাবদীপঃ 
বনং কুশং নীরম্” ইতি ধনগ্রয়ঃ। অকোপনা জিতক্রোধা ১৮] সমাস: সংক্ষেপ, যন্তিন্ দৃষে 
সমাধিফলং তবতীত্যর্থঃ ॥১৯--২১ দ্নেবসমিতিং বাজসভাঁম্ ॥২২--২৩। নিলিল্যে 

মহাত্মা উ্ীনবকে পবীক্ষা কবিবাব জগ্ঠ ববদাঁতা ইন্দ্র শ্রেনপক্ী হইয়া 
এবং বব্দাঁতা অগ্নি কপোতপক্ষী হইয়া যক্জস্থানে গমন কবিয়াছিলেন ॥২৩| 

বাজা! তখন কপোত শ্ঠেনেব ভয়ে আশ্রয়লাভের জন্য রাজার উকদেশে 

বাইয়া ভয়ার্ত হইয়া লুকায়িত হইল ॥২৪॥ 
তখন শ্ঠেন বলিল--“রাজা ! সকল রাজাই আপনাকে প্রধান ধান্সিক 

বলিয়া থাকেন ;ঃসেই আপনি কি জন্য ধর্বিকদ্ধ কার্য করিবার ইচ্ছা 

কবিতেছেন? ॥২৫॥ 

রাজা! বিধাতা আমার স্ষুধার্ভ অবস্থায় এই সকল পক্ষীকেই খাগ্ঠ 
বিধান কবিয়াছেন;ঃ অতএব আপনি ধর্মলোভে ইহাকে বক্ষা করিবেন নাঃ 

(যাহা কবিয়াছেন, ইহাতেই) ধর্মত্যাগ করিয়াছেন” ॥২৬॥ 

(২৪) শ্লোকা্ পরম্ “-*ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়--বা ব কা পি, “***ঘানিংশদধিক" 

শততমোহ্ধ্যার৮- নি । 



পর্ববণি সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১০৮৩ 

এবমভ্যাগতস্তেহ কপোতস্তাভয়াধিনঃ | 
অপ্রদানে পবং ধর্দমং কথং স্টোন! ন পশ্যসি ॥২৮॥ 

প্রম্পনামানঃ সন্ত্ান্তঃ কপোতঃ শ্যেন। লক্ষ্যতে। 

মত্সকাশে জীবিতার্থী তন্ত ত্যাগে বিগহিতঃ ॥২৯॥ 
যো হি কশ্চিদ্দিজান্ হুন্যাদ্গাং বা লোকস্ত মাতিবযূ। 
শবণাগতঞ্চ ত্যজতে তুল্যং তেষাং হি পাঁতকম্ ॥৩০॥ 

সেন উবাচ। 

আহাবাৎ সর্ধভূতানি সম্ভবস্তি মহীপতে ।| 
আহারেণ বিবর্দান্তে তেন জীবস্তি জন্তবঃ ॥৩১॥ 
শক্যতে দুস্তজেহপ্যর্ঘে চিবরাত্রায় জীবিভূম্ ৷ 

ন তু ভোজনমুৎহ্জ্য শক্যং বর্তযিতুং চিবম্ ॥৩২॥ 
পিপিপি পশ » সস শপ ৯ 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। অগ্রধীনে ত্বদীয়মুখে কপোতত্তাদমর্পণে ৷ পরমুত্তমম্ 1২৮1 
প্রেতি। প্রন্পন্দমানো ভয়েন কম্পমানঃ, সম্্াস্ত: অস্থিরচিত্তঃ ॥২৯| 

যইতি। ছিজান্ ব্রাঙ্মণান। মাতরং মাতৃকল্লাং ম্তাদানেন পাঁলনাৎ।৩০॥ 

আহারাদিতি। আহারান্মাতা পিত্রোঃ নম্তবস্তি জায়স্তে। তেন আহারেণ 1৩১ 

শক্যত ইতি। ছুত্তযজে অর্থে বিষষে, ত্যকেহপীতি শেষঃ, চিররাতীয় চিরায় জীবিতুং 
শক্যতে। কিন্ত ভোজনমুৎহ্ঙ্্য চিরং বর্তয়িতুং জীবিতুং ন শক্যম্॥৩২1 

উদ্নীনরবাজ! বলিলেন-__“মহাপক্ষী ! প্রাণবক্ষার্থী এই কপোতপক্ষী তোমাব 
ভয়েই অত্যন্ত ভীভ ও আত্মবক্ষার্থী হইয়া! আমাৰ নিকট আসিয়াছে ॥২৭| 

অতএব হে শ্ঠেন! অভয়প্রার্থী হইযা এইভাবে উপস্থিত এই কপোত- 

পক্ষীকে ন! দেওয়াই গুকতব ধর্ম; ইহা তুমি বুঝিতেছ না কেন? ॥২৮| 
স্তেন! এই কপোঁতটী ভয়ে কম্পিত কলেবর এবং অস্থিব চিত্ত হইয়াছে-- 

দেখিতেছি এবং আমাব নিকটে জীবনবক্ষার্থী হইয়াছে; এ অবস্থায় ইহাকে 
পবিত্যাগ কৰা! অত্যন্ত গঠিত কার্য ॥২৯॥ 

কারণ, যে কোন লোক ত্রহ্মহত্যা করে, বা ষে ব্যক্তি লোকমাতা গে৷ 

হত্যা করে, কিংবা যে লোক শব্ণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ কবে, তাহাদেব 

নমান পাপ হয়” ॥৩০| 

শেন বলিল-_“বাঁজা! মাতাপিতাৰ আহাবের ফলেই সমস্ত প্রাণি 
জন্নিয়! থাকে, আহাঁবেই বৃদ্ধি পাঁয় এবং আহাবেব গুণেই জীবিত থাঁকে ॥৩১॥ 

জুতবাং ছুস্ত্যাজ্য অন্যান্ত বিষ্য় পবিত্যাগ কবিযাঁও দীর্ঘকাল জীবিত 



১০৮৪ _ মহাঁভীরতে ব্ন- 

ভক্ষ্যাদিযোজিতন্তাগ্য মম প্রাণা বিশাংপতে !। 
বিস্জ্য কায়মেম্ন্তি পন্থানমকুতোভয়ষ্ ॥৩৩। 
প্রশ্ধতে ষয়ি ধন্দাত্বন্! পুত্রদাঁরাদি নওক্যতি। 
রক্ষমাণঃ কপোতং তং বহুন্ প্রাণান্ ন রক্ষসি ॥৩৪॥ 
ধর্মং যো বাধতে ধর্ম ন স ধর্ম কুধন্্ম তত । 

অবিরোধাত, যো ধর্ম; স ধর্ম ত্যবিক্রম ! ॥৩৫। 
বিরোধিষু মহীপাল ! নিশ্চিত্য গুরুলাঘবমৃ। 
ন বাধ! বিদ্যতে যত্র তং ধর্ম সমুপাঁচরেৎ ॥৩৬॥ 

গুরুলীঘবমাদায় ধর্মীধন্মাবিনিশ্চয়ে । 

যতে। ভূষাংস্ততো৷ রাজন! কুরুষ ধর্মমনি্চয়ম্ 1৩৭1 
সখ শাপলা পট ৮. সপ শপ ৮ নপক 

ভাবতকৌধুদী 
ভক্ষ্যাফিতি। বিযোজিতন্ত ত্বয়া। এ্তস্তি যা্তস্তি, পন্থানং পরলোকপথম্ ॥৩৩। 

প্রেতি। নজ্ঞ্যতি, ময়ৈব তেযাং পৌষণাদিত্যাশয়ঃ | ন রক্ষসি বিনাশয়সীত্যর্।৩৪। 

ধর্মমিতি। ধর্মং ধর্খাস্তরম। বাধতে হিনস্তি। কুধর্্েতি নকারাস্তধর্শশবরূপম্ ।৩৫। 

বীতি। বিরোধিযু পব্পরবাধকেযু ধর্শেযু মধ্যে। তথ] চাত্র একত্র শরণীগতৈক- 

বুক্ষণজন্তো ধর্ম, অপরত্র চ বহরক্ষণজন্ে| ধর্ম ইতি গুরুণ! ব্হরক্ষণজন্তধর্মেণ একবক্ষণলনথাধর্ত 

বাঁধনাৎ কপোতমেৰ ত্যজেতি ভাবঃ 1৩৬| 

থাকিতে পারা যায়; কিন্ত আহাৰ পরিত্যাগ কবিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে 
পারা বায না ॥৩২॥ 

অতএব নবনাথ! আপনি আজ আমাকে সেই খান্ত হইতে বিশ্লিষট 
করিলেন? স্থৃতবাং আমার প্রাণ এ দেহ ত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে পরলোকের 

পথে গমন কৰিবে ॥৩৩| 

ধর্মাত্বন! আমি মরিয়া গেলে, আঁমার পুত্রকলব্রপ্রভৃতিও মরিয়া 
যাইবে; স্ুতবাং আপনি একটা কপোতকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বছ 
প্রীণ রক্ষা কবিলেন না 1৩৪) 

সত্যবিক্রম রাঁজা! যে ধরন অপব ধর্মাকে নষ্ট করে, সেটা ধর্মই নহে। 

সেটা কুধর্ম। আঁর, যে ধর্ম অন্য ধর্সোব বাধা না জন্মাইয়া উৎপন্ন হয়, সেইটাই 
বাস্তবিক ধর্ম 1০৫॥ 

রাজা! বিরোধী ধর্মেৰ মধো লাঘব ও গৌবব নিরূপণ করিয়া-_যাহাতে 

কোন বাঁধা ন। থাকে, সেই ধন্ম আচরণ কবিবে ॥৩৬| 
1৮৮৯--লিভীলও নিআগেছা জিলাপি 0110৩৫১,৭ম স এরা কনভাপ জেলি | 
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বাজোবাচ । 

বহুকল্যাণসংযুক্তং ভাষসে বিহগোত্ম ! | 

স্ূপর্ণ? পক্ষিবাঁট, কিং তং ধর্মজশ্চান্তসংশরম্ 1৩৮] 
তথাহি ধর্মসংযুক্তং বহুচিত্রঞ্চ ভাষসে । 

ন তেহস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদিতি ত্বাং লক্ষয়াম্যহয্। 

শরণৈধিপবিত্যাগং কথং সাধ্বিতি মন্যসে 1৩৯] 
আহারার্থং সমাবন্তত্তব চাষং বিহঙ্গম ! | 

শক্যশ্চাপ্যন্যথা কর্ত'মাহাবোহপ্যধিকত্তয়া ৪৭] 
গৌরুষো বা বরাহো! বা মৃগো বা যহিযোহপি বা। 

ত্দর্থম্ধ ক্রিয়তাং যদ্বান্যদিহ কাঙকসি 18১1 
শে সপ্ত ০ 

ভাঁবতকৌমুদী 

উত্তমর্থমধর্শেহপ্যতিদিশতি-_গুব্বিতি। ধর্দাধন্বিনিশ্চয়ে গুরুলাঘবমাদায়, ঘতো যন্দিন্ 

পক্ষে ভূয়ানধিকঃ ধর্দঃ অধর্শো বাঃ ততনতত্র পক্ষে, ধর্শয়ো: কর্তবযতবাকর্থব্যত্যোনিম্চষং 
কুরুঘ। এবঙ একরক্ষণধর্মাদহুরক্ষণধর্দোহধিকঃ একনাশপাপাদ্বহনাশপাপধ্ণীধিকমিতি একং 

কপোতং দত্ব বহূনম্মান্ রক্ষেতআশষঃ 1৩৭। 

বহ্বিতি। বহুকল্যাণসংযুক্তং যুক্তিযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। ্থপর্ণো গকড়ঃ 7৩০ 

তথাহীতি। শবণৈষিণঃ কপোতত্ত পরিত্যাগম্। প্গবিত্যয়মাহ” ইতি শ্রপত্া্দাতবৎ 

লাধ্বিতীতি কর্মবিভক্তর্থ এবেতিশবপ্রয়ৌগান্ন সা বিতভিঃ। যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ 1৩৯) 

আহারেতি। জমারস্ত উদ্যমঃ। ইতোহধিকোহপি আহারঃ ক্ভূং শক্যঃ 7৪০1 

সুতরাং ধর্ম ও অধর্দ নিরূপণের বিষয়ে লাঘব ও গৌবব পর্ধ্যালোচনা 

কবিয়া-যে দিকে অধিক হয়, সে দিকে কর্তব্তা বা অকর্তব্যতা স্থিব 

ককন” ॥৩৭ 

বাঁজা বলিলেন--“পক্ষিশ্রেষ্ঠ । তুমি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা বলিতেছ। 

স্বতরাং তুমি কি পক্ষিবাজ গকড় ? (অথবা তুমি যে-ই হও না! কেন) তুমি হে 
ধর্মজ্ঞ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই 1৩৮ 

কারণ, তুমি ধর্্মসঙ্গত ও অত্যন্ত আশ্চর্য কথা বলিতেছ) সুতরাং তোমার 

কোন বিষয়ই অবিদিত নাই বলিয়াই আমি তোমাকে ধাঁবণা কবিতেছি। তবে 

তুমি শবণাগত ত্যাগ কবাটাঁকে কি কবিয়া! ভাল মনে কবিতেছ ? 7৩৯ 

বিহ্গম ! ভোজনেব জন্যই তোমার এই উদ্যম) সুতরাং তুমি সে 

ভোজন অন্য প্রকাবেও এবং ইহা অপেক্ষা অধিকও করিতে পাব 8৪৭1 

আজ তোমাব জন্য বুঝ, ববাহ্, হবিণ, অথবা মহিব খাচ্চ করিব, অথবা 

অন্ত যাহা ইচ্ছা কর, তাহ! খান কবিব, (বল) ॥৪১ 



১০৮৬ মহাভারতে ব্ন 

স্টেন উবাঁচ। 
ন বরাহং ন চোক্ষাণং ন সৃগান্ বিবিধাংস্তথা। 

ভক্ষয়ামি মহারাজ! কিং মযান্যেন কেনচিৎ ॥৪২॥ 

স্ত মে দেববিহিতো ভক্ষ্যঃ ক্ষত্রিয়পুগব ! | 
তমুত্হজ মহীপাল! কপৌতিমিমমেব মে ॥৪৩] 

শ্টেনঃ কপৌতীন্তীতি স্থিতিব্ষী সনাতনী । 
মা রাজন! সারমজ্ঞাত্বা কদলীন্তসুমাসজ 1881 

বাঁজৌবাচ। 

রাষ্ট্রং শিবীনাম্দ্ধং বৈ দানি তব খেচর! | 
যূং বা কাময়সে কামং শ্ঠেন! সর্ব্ং দদানি তে। 

বিনেমেং পক্ষিণং হেন! শর্ণাথিনমাগতম্ 18৫ 

ভাঁরতকৌমুদ্ী 

অন্তথাপদীর্ঘং প্রক্টয়তি--গবিতি। গোৌবৃষঃ গোজীতিযু মধ্যে পুঙ্বাঃ। "অব্ধ্যাঞ্চ হিং 

প্রীহক্তি্যগ.যৌনিগতেঘপি” ইতি স্মৃত্যা স্থিষ্তা গৌর্বধনিষেধাদিতি ভীবঃ। ক্রিষতীং বধেন 
খাঁচো ময়েতি শেষঃ 1৪১ 

নেতি। উক্ষীণং বৃষম্। যৃগীন্পশূন। অতো মহিষস্তাপি গ্রহপম্ 1৪২] 

তহি কিং প্রীর্ঘযসীত্যাহ--য ইতি । দেববিহিতো বিধাতিনিদিন্টঃ 1৪৩] 

শ্বেন ইতি। অন্তি ভুঙক্তে, ছিতিনিয়মঃঃ সনাতনী চিরকীলীনা। সারং শ্রীধান্তম্ 

অভ্যন্তরগতদ্থিরাংশক্চ। মাঁআসদ ন গৃহীণ। তথা চ সাবার্ঘী যথা সারং নাীত্যজাতৈৰ 
কলীন্তস্তং গৃহাতি, তথা ধর্ম্াধী তুং ধর্মপ্রীধান্তমজ্ঞাত্বা একতরং ধর্্ং ন গৃহাঁণেতি ভাব; 1381 

বাষট্রমিতি। শিবীনাং শিবিবংস্ঠাঁনাং মমেত্যর্থ; | খছং জম্পন্নমূ। যটপাদৌইঙ্ং হ্লৌকঃ 15৫ 

স্তেন বলিল-_“মহীবাঁজ! ববাহ, বৃষ, কিংবা অন্ত নানাবিধ পশ্ত-_ইহাঁব 

কোনটাই আমি ভঙ্গণ কবিব না, কিংবা অন্য কোন বস্তুতেও আমার প্রয়োজন 

নাই ॥৪২ 
কিন্তু ক্ষত্রিযশ্রেষ্ঠ বীজা! বিধাতা আমার যে খাগ্ বিধান কবিহাছেন, 

সেই এই কপৌতটাই আমাকে দান ককন ॥3৩। 
কারণ, “স্টেন্পন্সী কপৌতপক্ষীকে ভোজন করে এই নিয়ম চিবকালই 

চলিয়া আসিতেছে ; সুতরাং রাজী! সাঁৰ আছে কিনা তাহা না ভানিয়া 
কদলীস্তস্ত গ্রহণ করিবেন না 7881 

(৪৩) যস্ত মে দৈববিহিতঃ-.*পি, বন্ধ মে দৈববিহিততো তক্গঃ--নি। (৪৪),'কদুলী- 

্বদ্বমাস্-_বা! ব কা নি। 
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যেনেমং বর্জজয়েথাস্তং কর্ধণা পক্ষিসভম ! | 
তদাচ্ষ। করিষ্যামি নহি দাস্তে কপোতিকম্ ॥৪৬॥ 

স্টেন উবাচ | 
উদ্দীন । কপোতে তে যদি মেহো নরাধিপ !। 
আত্মনো মাংসমুতকৃত্য কপোততুলয়া ধুতম্ 0৪৭॥ 

যদ! সমং কপোঁতেন তব মাংসং নৃপৌতম ! | 

তদা দেয়ন্ত তন্মহাং সা যে তুন্ি্ভবিষ্যতি ॥৪৮ (ধুগ্মকম্ট 
বাজোবাচ। 

অনুগ্রহমিমং মন্যে স্টেন ৷ যল্মাভিযাঁচসে। 
তম্মাতেহগ্ঠ প্র্দীস্ামি স্বমাঁংদং তুলয় ধূতম্ ॥৪৯॥ 

লোষশ উবাচ। 

উৎ্কৃত্য স স্বয়ং মাংসং রাজা পরমধন্মবিৎ | 
ভুলযাযাস কৌন! কপোছে কপোতেন মং বিভো 1 ॥৫০॥ 

ঘেনেতি। করিস্তাঁমি তদেব কর্ম । কপোতকমিত্যন্কম্পাষাং কগ্রতায়: 1৪৬ 

উশীনরেতি। উতকৃত্য ছিত্বা উতথাপ্য, কপোততুলয়৷ একস্ডিন্ পার্থে কপোতযুক্তয়া তুলয়া, 

অপরন্থিন্ পার্থে ধূভং রক্ষিতম্। দা তদ্দাননিবদ্বনা1৪৭--8৮1 

অন্থিতি। মা মামূ। তুলয়া ধৃতম্ এতৎকপৌতসমানপরিমাণমিত্যর্থঃ 1৪৯ 
িিত)848518 885৯5১89896 

রাজা বলিলেন__“আকাশচব শেন! তোমাকে শিবিবংশীয়দিগেব সমৃদ্ধি- 

যুক্ত রাজ্য দান করিব? কিংবা শবপার্থী হইয়া আগত এই কপোতপন্ষী ব্যতীত 

অন্ত যে কিছু বন্ত প্রার্থনা কর, সে সমস্তই তোমাকে দিব ॥8৫1 

অথবা পক্ষিত্রেষ্ঠ! যে কার্য কৰিলে তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর, নেই 

কার্ধের কথা বল, আঁমি তাহাই কৰিব ? কিন্তু এ কপোতিটাকে দিব না” 1৪৬ 

স্ঠেন বিল “নরনাথ উশীনর! এই কপোতের উপরে বদি আপনার 

ন্লেহই জন্মিয়া থাকে, তবে নিজেব মাংস চ্ছেদন কবিযা তুলিযা তুলাযন্ত্ে 

একদিকে এই কপৌত এবং অপরদিকে আঁপনাব সেই মাংস দিন; তাৰ পর 

আপনাঁৰ মাংস ধখন এই কপোতেব সমান হইবে, তখন তাহা আমাকে দিবেন, 

তাহা হইলেই আমার সন্তোষ হইবে” ॥৪৭--৪৮] 

রাজা বলিলেন-__“শ্তেন। তুমি আমাকে যে রূপ প্রার্থনা করিলে, এটাকে 

আঁমি অনুগ্রহ বলিয়া মনে কবি; অতএব আজ আমি তোমাকে নিজের 

মাংসই কপোঁতেব সহিত মাপি্া প্রদান করিব” ।৪৯। 



১০৮৮ মহাভারতে বন- 

প্রিয়মাণঃ কপোতস্ত মাংদেনাত্যিতিবিচ্যতে। 
পুনশ্চোত্কৃত্য মাংসানি রাজ! প্রাদাহুশীনবঃ ॥৫১॥ 

ন্ বিদ্াতে বা মাংনং কপোতেন সমং ধৃতমৃ। 

তত উত্কৃতমাংসোহসাবারুবোহ স্বরং তুলাম্ ॥৫২॥ 

স্যেন উবাচ। 

ইন্দ্রোহহমন্যি ধর্মাজ্ঞ ! কপোতো হুব্যবাড়যমূ। 
জিজ্ঞাসমানৌ ধরে তাঁং বজ্ঞবাটমুপাগতৌ ॥৫৩| 

বত্তে মাংসানি গাত্রেভ্য উত্কৃতানি বিশাঁংপতে !। 

এযা তে শাশ্বতী কীন্ভিলেখকানভিভবিদ্যতি ॥৫8| 
যাবল্লোকে মনুস্যাস্বাং কথবিষ্যন্তি পাথিব !। 

তাবৎ কী্ডিশ্চ লোকাশ্চ স্থান্তন্তি তব শাশ্বতাঃ ॥৫৫| 
পপপলখা পক | সপ শা পপি পাশ ০ পাগল 

ভারতাকৌমুদী 
উত্রুত্যেভি। উতকৃত্য ছিত্বা। তুলয়ামাস তুলাযস্কেণ মাঁপয়ামাদ 1৫০1 

ঘি্মাণ ইতি। অত্যতিরিচ্যতে অতিশরেনাধিকঃ ক্রিয়তে 8৫) 

নেতি। ধূতং তুলয়েতি শেষ:। উত্কমাংন: ছিনদেহমাংন: 1৫২1 

ইজ ইতি। হ্ব্যবাটি অগ্িঃ। দিজাদমানো পরী ্িতুমিচ্ছত্ো 1৫৩। 

যদ্দিতি। উৎকুত্ভানি ছিন্নানি। এব! এতঙ্গিবন্বনাঁ। অভিভবিষ্যাতি আক্রমিহ্যাতি 1৫81 

যাবদিতি। ত্বাং কথরিস্তস্তি ত্বদ্ধিষযমালোঁচধিত্াস্তি। কীন্ডি; স্াস্তিতীতি সম্ভবপরমুকতমূ 

লোঁকা: সবর্গাঃ শাশবতা৷ ্রবাঃ সন্ত: স্থান্তস্ভীতি তু বরপ্রদানমূ॥৫৫1 

লোমশ বলিলেন-_“রাঁজা কুন্তীনন্দন ! তাহাৰ পর পরমধর্শা্ক উীনব 

নিজেই নিজের মাংল ছেদন করিয়া কপৌতের সঙ্গে মাপিতে লাগিলেন ॥৫ণা 

একদিকে কপৌঁতি এবং অপরদিকে মাংদ দিলে পব যখন কপোতি অত্যন্ত 

অধিক হইয়া গেল, তখন উশীনববাঁজা আবাব নিজেব মাংস ছেদন করিয়া 

দিলেন ॥৫১| 

হখন মাঁংদ (কিছুতেই) কপোঁতেব সমাঁন হুইল না, তখন ছিন্নমাংস রাজ! 

নিজেই তুলাযন্ত্রেব উপরে আবোহণ করিলেন” ॥৫২ 

তখন শ্ঠেন বলিল-্ধর্মমজ্ঞ! আমি ইন্দ্র এবং এই কপোত অগ্নি; আমবা 

আপনাকে ধর্মমবিষয়ে পৰীক্ষা করিবার ইচ্ছায় বজ্জস্থানে আসিয়াছিলাম 1৫৩] 

নরনাঁথ! আঁপনি যখন নিজেব গাত্র হইতেই মাংস ছেদন করিয়াছেন, তখন 

আপনার এই কীন্তি চিরকালই ত্রিভূবন ব্যাঁপিয়া থাকিবে 1৫9 

(৫৪. তে ভাঙ্বতী কীন্তি__ব কা। 



পর্বণি সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১০৮৯ 

ইত্যেবযুক্তা রাজানমারুবোহ দিবং পুনঃ । 
উশীনবোহপি ধর্মাত্মা ধর্থণারৃত্য বোদসী | 

বিভ্রাজমানো বপুষা প্রাকবোহ ব্রিপিষ্টপম্ 1৫৬ 
তদেতৎ সদনং বাজন্। বাজ্ঞন্তম্ত মহাত্বনঃ | 

পশ্ঠান্ৈতদায়া সার্ঘং পুণ্যং পাপপ্রমোচনম্ ॥৫৭1 
আত্র বৈ সততং দেবা যুষশ্চ সনাতিনাঃ | 
ৃশ্যান্তে ত্রাহ্মণৈ রাজন্। পুণ্যবস্িরমভাতুভিও ॥৫৮| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহজ্যাং সংহিতাধাং বৈষাসিক্যাং বনপর্ধণি 
তীর্ঘঘাত্রাষাং শ্টেনকপোতীবে সপগ্ডাধিকশততমোহধ্যাযঃ ॥০॥ *% 

ভাব্তকৌমুদী 8 
যাবদিতি। ত্বাং কথঘিত্ত্তি তৃদ্ধিয়মালোচথিস্স্তি। কীত্তিঃ স্থান্তীতি সন্তবপরমূক্তমূ 

লোকাঃ হ্র্গাঃ, শাশ্বতা প্রবাঃ সন্তঃ স্থাস্তান্তীতি তু বরপ্রদানম্ 1:৫] 
ইতীতি। আরুবোহ ইন্দ্রোহগ্রিশ্চেতি শেষ: | ধরণ দানধর্শজস্যঘশসা, আবৃত্য ব্যাপয, 

রোদনী হ্বরমর্ত্যো। ক্রিপিষ্টপং ন্বর্গমূ। ফটুপাদোহযং ক্লক: 1৫৬! 
তদ্দিতি। অদনং যজ্ঞমন্টিরস্থানম্। গগ্ঠন্য পণ্য ॥৫৭| 

অভ্রেতি। সনাতনা দীর্ঘজীবিনঃ। পুণ্যবন্ভিবিত্যনেনাপুণ্যবভামদর্শ্নং সুচিতম্ ॥৫৮। 

ইতি মহামহোপাঁধ্যায-ভা রতীচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-প্রীহরিদীপসিদ্ধান্তবাগীখতট্াচারধ্য বিক্পচিতাক্জাং 
মহাভারতীকায়াং ভারতকৌধুদদীসমাখ্যায়াং বনপর্ববণি তীর্ঘযাত্রাযাং সপ্তাধিকশভতমোহধ্যায়ঃ ॥*1 

ভাবতভাবদীপঃ 
লীনঃ ॥২৪--৪৩1 কদলীস্বদ্ধমীসজেতি কদলীম্বদ্বতুল্যে নিঃসারেহশ্মিন ধর্শে মা সঙ্জে। 
ভবেত্যর্থ: 0৪৪-_৫৭॥ ম্বদেহত্যাগেনাপি শরণাগতো। বুক্ষণীয ইত্যধ্যাযতাৎপর্ধ্যম্ 1৫৮] 

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকগ্ঠীষে ভাবতভাবদীপে সপ্তাধিকখততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥১০ ৭ 

এবং বাঁজা! মানুষেবা জগতে যে পরধ্যস্ত আপনাৰ বিষষ আলোচনা 

কবিবে, সেই পর্য্যস্তই আপনাঁব কীন্তি ও অক্ষঘ ব্বর্গ থাকিবে” 1৫৫) 

উদীন্ববাজাকে এইবপ বলিষা ইন্দ্র ও অগ্নি পুনবাষ ন্বর্গে চলিযা গেলেন। 
ধর্মীয্মা উশীনববাজাও আঁপন ধর্মে শে বর্গ ও মত্ত্য ব্যাপ্ত কবিঘা এবং 
আপন কাস্তিতে দীপ্তি পাইতে থাকিয়া যথাকালে ন্বর্গারোহণ কবিলেন ॥৫৬| 

যুধিষিব! এই সেই মন্থাত্মা উশ্ীনববাঁজাব হঙ্তন্থান ; আমাৰ নহিভ তুমি 
এই পুণ্যজনক ও পাঁপনাশক যজ্স্থান দর্শন কব ॥৫৭॥ 

বাজা| মহাত্মা পুণ্যবান্ ত্রান্মণেবা এখানে সর্বদাই দেবগণকে ও দীর্ঘজীবী 
মুনিগণকে দেখিয়া থাকেন” ॥৫৮। 

** “***একত্রিংশদবিকখততমোহধ্যায£-_বা। ব কা, “যত্রিংশর্ীধিকশততমোহধ্যাঘ£-নি । 

ব্ন-১৩৭ (৮) 
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লোমশ উবাচ । 
যঃ কথ্যতে মন্ত্রবিদপ্রযবুদ্ধিরৌদ্বালকিঃ শ্বেতকেতুঃ পৃথিব্যাম। 

তন্তাশ্রমং পন্য নরেন্দ্র! পুণ্যং স্দীফলৈরুপপন্নং মহীজৈঃ ॥১ 
সাক্ষাঁদত্র শ্বেতকেতৃর্দর্শ সরন্বতীং মানুষদেহরূপাম্। 
বেতস্তামি বাণীমিতি সম্প্রবৃতীং সরন্বতীং শ্বেতকেতুর্বভাষে ॥২॥ 
তক্মিন্ যুগে ত্রদ্মবিদাং বঝিষ্ঠাবাস্তাং মুনী মাতুলভাগ্রিনেয়ৌ । 

অঙ্টীবক্রশ্চৈৰ কহোড়সুনুবৌদ্দালকিঃ শ্বেতকেতুঃ পৃথিব্যাম্ ॥৩ 
বিদেহরাজস্ত মহীপতেস্তৌ বিপ্রীবুভৌ৷ মাতুলভাগিনেয়৷ | 
প্রবিশ্ঠয যজ্ঞায়তনং বিবাদে বন্দিং নিজগ্রাহত্রপ্রমেয়ৌ ॥৪॥ 

শসা পা পাট 

য ইতি। মন্্রবিৎ বৈদিকমন্তরজঃ, অগ্র্যবুদ্ধি: শরেষ্ঠবদ্িঃ, ওদালকিঃ উদ্দালকাথ্যসুনিপুতর। 
শ্বেতকেতুর্নাম মুনিঃ ৷ সদা ফলং যেযু তৈ+, মহীটৈবক্ষৈঃ 0১ 

সাক্ষার্দিতি। বেৎস্তামি সাঁকল্যেন জ্াম্তামি, বাঁণীং ভবতীম্, সম্ভবৃত্তামাগতভাম্ 1২1 

তন্সিন্নিতি। তন্মিন্ যুগে ত্রেতায়াম্ ব্রদ্ধাবিদাং বেদজ্ঞানাম। কহোভন্ত মুনেঃ শুুঃ 1৩ 

বিদেছেতি। বিদ্েহরাঁজন্ত জনকম্ত। বন্দিং বন্দিনামকং বরণপুত্রম। বন্দিশব 

ইকাবাস্তো নকারাস্তশ্চ দৃশ্ঠতে | নিজগ্রাহতুঃ নিজগৃহতূঃ । আর্যমিদৎ পদমূ 181 

লোমশ বলিলেন-_“ঘুধিষ্টির! উদ্দালকমুনির পুত্র যে শ্বেতেতুকে 
পৃথিবীতে সকলেই মন্ত্রজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠবুদ্ধি বলিয়৷ থাকে, সেই শ্বেতকেতৃব এই পবিত্র 
আশ্রম দর্শন কর ; এ আঁশ্রমেব বৃক্ষগুলিতে সর্বদাই ফল থাকে ॥১॥ 

শ্বেতকেতু এই আশ্রমেই মান্ুষমূগ্তিধাবিণী সরত্বতীদেবীকে প্রত্যক্ষ দর্শন 
করিযাঁছিলেন এবং শ্বেতকেতু আশ্রমাগতা! সেই বাঁগদেবীকে বলিয়াছিলেন যে, 
“আমি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জানিব” ॥২। ূ 

সেই ত্রেতাযুগে কহোঁড়েব পুত্র অষ্টীবক্রমুনি এবং উদ্দালকেব পুত্র শ্বেত" 
কেতুমুনি--এই ছুই ভাগিনেয় ও মাতুল পৃথিবীব মধ্যে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ছিলেন।এ 

অসাধারণ বিদ্বান মাতুল ও ভাগিনেয়-সম্পককী নেই ছুই ব্রাহ্মণ বিদেহাধি- 

(১)*"মরবিদধবৃদ্ধি-_বা! ব কা। 
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উপাস্য কৌন্তেয। অহানুজস্তং তন্তাশ্রমং পুণ্যতমং প্রবিশ্যয। 
অষ্টাবন্রং যন্ত দৌহিত্রমান্র্যোহসৌ বন্দিং জনকল্তাথ যজ্জে। 
বাদী বিপ্রাপ্ট্যো বাল এবাভিগম্য বাদে ভউক্ত মজ্জযামাস নগ্ভাম্ ॥৫॥ 

যুধিষ্ঠিব উবাচ 
কথং প্রভাবঃ স বব বিপ্রস্তথা ভূতং যো নিজগ্রাহ বন্দিমৃ। 
অস্টাবন্রঃ কেন বাহসৌ বড়ব তত সর্ববং মে লোষণ ৷ শংস তত্বমূ ॥৬1 

লোমশ উবাচ । 
উদ্দালকস্ত নিষতঃ শিষ্য একো নান্না কহোড় ইতি বিশ্রুতোহভূৎ । 
গু্রীযুবা চার্ধ্যবশানুবর্তী দীর্ঘং কালং সোহধ্যযনং চকাব ॥৭॥ 
তং বৈ বিপ্রঃ পর্য্যচব স শিধ্স্তাঞ্চ স্ঞাত্বা পবিচর্য্যাং গুরুঃ সঃ । 

তন্মৈ প্রাদাঁৎ সদ্য এব শ্রুতঞ্চ ভা্যাং বৈ ছুহিতবং স্বাং স্ুজাতাম্ 1৮ 

ভাবতকৌমুদী 
উপাস্ম্বেতি। উপাস্ত্ব ধন্মং সেবস্ব। ভঙ্ভ্গা বিজিত্য। ষট্পাদোহ্িং স্লোকঃ ৪৫ 

কথমিতি। কথং কীদৃশঃ প্রভাবো! যস্ত সঃ| কেন বা হেতুন! 1৬ 

উদ্দীলকম্তেতি। নিয়্তো ব্রহ্মচর্ধ্যনিষমবান্। শুশ্রঘুং পরিচর্ধ্যাকারী 1৭] 

পতি জনকবাঁজীব বজ্ঞভবনে প্রবেশ কবিষা বাদবিচাবে (বকণপুত্র) বন্দিকে 
পবাভূত কবিযাছিলেন ॥8| 

কুস্তীনন্দন ৷ মহাবাদী ও ব্রাঙ্গণঞ্রেষ্ঠ যে অষ্টাবক্র বালক অবস্থাতেই 
জনকবাঁজীব যজ্ঞে যাইয়া বাঁদবিচাঁবে পবাভূত কবি! বকণপুত্র বন্দিকে নদী- 
জলে নিমগ্ন কবিযাছিলেন, লোকে সেই অস্টাবক্রমুনিকে ধাহাব দৌহিত্র বলে, 
সেই উদ্দালকমুনিব পুণ্যতম আশ্রমে প্রবেশ কবিয়া, ভ্রাতুগণেব লহিত মিলিত 
হইয। তুমি ধর্মসেবা কব” ॥৫1 

যুধিিব বলিলেন--“মহধি লোমশ! সেই ব্রাহ্মণ কীদৃশ প্রভাবশালী 
ছিলেন, যিনি সেইপ বন্দিকে পবাভূত কবিযাছিলেন; আব তিনি কি 

কাবণেই বা' অষ্টাবক্র হইযাঁছিলেন ; আঁপনি সেই সমস্ত আমাব নিকট বলুন” ॥৬| 
লোমশ বলিলেন -“উদ্দালক খধিব “কহোড়'-নামে বিখ্যাত এক ত্রন্মচাবী 

শিশ্ত ছিলেন ; তিনি গুকব গুজীষাষ প্রবৃত্ত ও বশবর্তী থাকিষা দীর্ঘকাল বেদাধ্যয়ন 
কবিয়াছিলেন ॥৭| 

সেই ব্রাক্মণশিষ্ত কহোঁড বিশেবভাবে গুকব পবিচ্ধ্যা করিয়াছিলেন ; 

গুরু উদ্দীলক সেই পবিষধ্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিল্তু কহোডকে শান্ত্রজ্ঞান এবং 
আপন কন্ঠা সথজাতাকে ভার্ধ্যাবপে দাঁন কবিবাছিলেন ॥৮॥ 



১০৯২ মহাভারতে ব্ন- 

তস্তা র্ভঃ সমভব্দয়িকল্পঃ সোইধীয়ানং পিতরঞ্চাপুযুবাচ। 
সর্ববাং বাত্রিমধ্যয়নং কবৌষি নেদং পিতঃ ! সম্যগিবৌপবর্তৃতে ॥৯॥ 

বেদান্ সাঙ্গান্ সর্ববশী সতৈরূপেতান্ অধীতবানস্মি তব প্রসাদা। 
ইহৈব গর্ভে তেন পিতর্রবীমি নেদং ততঃ সম্যগিবৌপবর্তৃতে 1১০] 
উপালৰঃ শিশ্যমধ্যে মহফিঃ স তং কোপাতুদবন্থং শশাপ। 
যন্মাৎ কুক্ষো বর্তমানে ব্রবীষি তম্মাদক্রো তবিতীস্তষটধৈব 1১১1 
স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়দ্টীবক্রঃ প্রথিতো বৈ মহষিঃ। 
তস্তাসীদৈ যাতুলঃ শ্বেতকেতুঃ স তেন তুল্যো ব্যসা বভৃব 1১২॥ 
সংগীভ্যমানা তু তদা স্থজাতা সা বর্দমানেন স্থতেন কুক্ষৌ। 
উবাচ ভর্ভীরমিদং বহোগতা প্রসাদ হীনং বস্তনা ধনাথিনী ॥১৩1 

ভাঁবতকৌধুদী 
তমিতি। তমুদ্দীলকম্। শ্রতং শান্রজ্ঞানম্। ন্থজীতীং হুজীতীনামীম ১] 

তন্যা ইতি। স গর্ভসথঃ শিশুঃ, অধীয়ানং বেধান্ পঠস্তম। ইদমধ্য়নম্ ॥না 

বেদরীনিতি। অধীতবান্ তবৈব লকাশীদিতি ভাব । ত্ত্তস্তব মুখাৎ ৪১০ 
উপেতি। উপালবস্তিরস্বৃতঃ, শিল্তুমধ্যে গুরুশিক্তমধ্যে সতীর্ঘমধ্য ইতার্থঃ। স কহোড় 

তং ন্জিপুত্রমূ। অই্টধৈব দেহস্য অষ্টাতিঃ গ্রকারৈরেব ।১১ 

সইভি। তথা অষ্টধা, বক্র এব, অভ্যলায়ৎ অজায়ত ১ তেনা্টাবত্রঃ গ্রথিতঃ 1১২৪ 

যথাকালে সেই স্থুজাতাৰ অগ্নিতুল্য তেজন্বী গর্ভ হইল; একদা সেই 
গর্ভস্থ বালক বেদপাঠপ্রবৃত্ত পিতা কহোৌডকে বলিল-- “পিতা! আপনি সমস্ত 
বাত্রি বেদ পাঠ কবেন, অথচ এই পাঠ যেন সমীচীন হইতেছে না ॥৯| 

পিতা! আমি এই গর্ভে থাকিয়াই আপনার অনুগ্রহে সকল শান্তর ও 
সকল অন্গেব সহিত বেদ অধ্যয়ন কবিয়ীছি; তাহাতেই ব্লিতেছি--আপনার 
এই পাঠ যেন সমীচীন হইতেছে না” ॥১০। 

সেই মহষি কহৌভ সতীর্থবর্গেব মধ্যে পুত্রকর্তৃক (এইভাবে) তিবস্কৃত হইযা 

সেই গর্ভস্থ বালককে অভিসম্পীত কবিলেন_-“য্খন তুই উবে থাকিয়াই 
আমাব নিন্দা কবিতেছিস্, তখন তুই শরীবের আট জায়গাঁয বক্র হইবি' ॥১১] 

তাহীতেই দেই বাঁলকটী শবীরেব আঁট জায়গীয় বক্র হইয়াই জন্মিয়াছিল, 

সেই জন্যই সেই বালক যথাঁকালে মহষি হইয়াও 'অষ্টাবক্রু-নামেই প্রসিদ্ধ 

হইয়াছিল। তীহাঁব মাতুল ছিলেন _শ্বেতকেতু ; অষ্টাবক্র বয়সে সেই মীতুলেব 

সমান ছিলেন 7১২॥ 

(৪) তন্তাং গর্ভ-_পিনি। (১১)*৮ভবিতান্তটকত্র--বা বকা পি। 

শপ শাপিপলক 
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কথং করিধ্যাম্যধনা মহর্ষে। মাঁসণ্চায়ং দশমো বর্ততে মে। 
নৈবাস্তি মে বন্থ কিঞ্চিৎ, প্রদাতা যেনাহযেতামাপদং নিস্তরেয়ম্ ॥১৪1 
উক্তত্ত্েবং ভার্ধ্যবা বৈ কহোঁড়ে। বিভ্স্তার্থে জনকমথাভ্যগচ্ছণড | 
স বৈ তদা বাদবিদা নিগৃহ নিমজ্জিতো বন্দিনেহাপ্ন, বিপ্রঃ 1১৫। 
উদ্দালকন্তং তু তদা নিশ্য সৃতেন বাদেহপ্দ, নিমজ্জিতং তদা। 
উবাচ তাং তত্র ততঃ স্থজাতামষ্টাবক্রে গৃহিতব্যোহযমর্থঃ ॥১৬| 

ভারতকৌমুদী 

অস্টাবন্রতীকার্ণমুক্ত। বন্দিনিগ্রহং বঙ্ষ্যন্ অষ্টাবত্রজন্মনঃ প্রাগবধিবৃত্তাস্তমাহ--সংপীত্য- 
মানেতি। তা কুক্গো৷ বর্ঘমানেন সুতেন সংপীভ্যমাঁনা লা হুজাঁত1 হুজাতানায়ী কহোড়- 

ভাঁয্যা, ধনাধিনী রছোগতা৷ নিও্জনং গতা। চ সতী, বন্ধুনা! ধনেন হীনং দরিদ্্রমিত্যর্থ, ভর্ভীরং 

কহোভং প্রসাদ্য ইদ্দমুবাচ ॥১৩। 

কথমিতি। হে মহর্ষে অধন! দবিদ্রাহ্ম, কথং কেন প্রকারেণ, করিস্যামি ক 

যানন্ত সথতন্ত পালনমিতি শেষঃ। অয়ঞ্চ মে দশমো মাসে বর্ততে। অতে। ধনচেষ্টায়া 

বিলগ্বোহপাসভ্তব ইতি ভাবঝঃ। কিঞ্চিদপি বৃন্থ ধনং প্রদাতা জনোহপি মে নৈবাস্তি। 
প্রদীতেতি তাচ্ছীল্যে তৃন্্। ঘেনাহম্, এতাং প্রবাবধি ব্যয়রপামাপদম্, নিস্তরেয়ম্ ॥১৪) 

উক্ত ইতি। বিত্তন্ত ধনস্ত। ৷ বাঁদবিদা। বাদবিচারজ্েন। অপ্ন, জলে ॥১৫ 
ভাব্তভাবদীপঃ 

যঃ কথ্যতে ইতি ॥১--৩॥ বন্দিং বন্দিনম্ঃ নিজগ্রাহতুনিজগৃহতুঃ, লক্প্রমারণাভা বাদ্চার্যম্। 

নিতরাং গ্রাহবদীচেরতুরিতি বা ॥৪--১০ অষ্টকৃত্বোহষ্টবারমঞ্টনথ স্থানেবিত্যর্থ; ৪১১--১৩] 

গ্রজীতা] প্রন্থতা ॥১৪--২২। 
ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণীয়ে ভারততাব্দীপে অষ্টাধিকশততমোহধ্যা়ঃ 1১০৮৫ 

(ওদিকে পূর্বে) উদবেব ভিতবে পুত্র বৃদ্ধি পাইতে লাঁগিলে, তাঁহাৰ ভাঁবে 
গীড়িত স্থজাতা। একদী ধনাথিনী হইয়৷ নির্জনে যাইয়া ধনহীন ভর্তা কহোৌড়কে 

এই কথ৷ বলিলেন-_-॥১৩ 
“মহধি! আমার ধন নাই; স্ুতবাং আমি কি করিয়া সন্তান পাঁলন 

করিব আথচ এইটা! আমার দশম মাঁস চলিতেছে ; আমাকে কিছু ধন দান 
কবে এমন লোকও আমার নাই যে, আমি এই বিপদ হইতে উদ্ধাব পাইব” ॥১৪॥ 

ভাঁধ্যা। অুজাত। এইরূপ বলিলে, কহোঁড ধনের জন্ত জনকরাঁজারি নিকট 

শীমন কবিলেন ; তখন বাদবিচাঁববিৎ বন্নি কহোঁড়কে বিচাবে পবাভূত কবিরা 
জলে ডুবাইয়। দিল ॥১৫॥ 

( ৪)-"বন্ কিঞ্চিৎ প্রদাতা-_বা। ব কাঃ***ন চান্তি তে বন কিক্িৎ প্রদাতুম্-_পি। 



৯৩৯৪ বহাভীরতে বন- 

ররক্ষ সা.চাপি তমস্ত মন্ত্র জাতোহসৌ নৈব শুশ্রীব বিপ্রঃ। 
উদ্দালকং পিত্বচ্চাপি মেনে তথাহস্টাবক্রো৷ ভ্রাত্বচ্ছেতকেতুম্ ॥১৭॥ 
ততো বর্ষে ছাদশে শবেতকেতুরষ্টাবক্রং পিতুবস্কে নিষণরমূ। 
অপাকর্ষদ্গুহ পাণৌ রুদস্তং নায়ং তবান্কঃ পিতুরিত্যুক্তবাংস্চ ॥৯৮ 

যত্েনোক্তং দুরুক্তং তত্তদানীং হৃদি স্হিতং তস্ত স্থছুঃখমাসীৎ। 

গৃহং গত্বা যাতরং দোহভিগম্য পগ্রচ্ছেদং ক নু তাতো! মমেতি ॥১৯॥ 
ততঃ স্থজীতা পরমার্তরূপা শাপান্তীতা সর্ববমেবাচচক্ষে। 

তদৈ তত্ব সর্বমাজ্ায় রাত্রাবিত্যব্রবীচ্ছেতকেতুং স বিপ্রঃ ॥২০| 

ভাঁবতকৌমুদী 
উদ্দানক ইতি। হতেন সৃতব্ৎ বাকৃপটুন বন্দিনা। অর্থঃ কছোড়নিমজ্জনম্ ॥৬. 

বূরক্ষেতি। সা সুজাতা, অস্ত উদ্দালকণ্ত, অসৌ অষ্টাবন্র ॥১৭॥ 
তত ইতি। পিতুকদ্বালকম্ত, 'অস্কে ক্রোড়ে, নিষগরমুপবিষ্টম্। গৃহ গৃহীত্বা ॥১৮। 

যর্দিতি। তেন শ্বেতকেতুনা। ভন অষ্টাবন্রহ, হৃছুঃখমতীবছুঃখজনকম্॥১৯। 

তত ইতি। শীপাৎ অকথনে অষ্টাবন্রস্তৈবাভিপম্পীতাৎ। তত্বং যাথার্ধ্যম্॥২০। 

বন্দি বাদবিচাবে পবাভূত কিয়া তখনই কহোৌড়কে জলে ডুবাইয! দিয়াছে, 
ইহা গুনিয় উদ্দীলকও তখনই সেইখানে সুজাতাকে বলিলেন--ন্ুজাতা ! এই 
ঘটনা অষ্টাবন্রেব নিকট গোপন বাথিও” ॥১৬| 

নুজাতাও পিতা উদ্দালকের উপদেশ অনুসাবে দেই ঘটনা গৌপনই করি 
লেন; স্তৃতরাঁং অষ্টাবক্র জন্মিয়া সে ঘটন৷ শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু তিনি 

মাতামহ উদ্দালককে পিতাঁৰ মত এবং মাতুল খেতকেতুকে ভ্রীতীৰ মত মনে 

কবিতে লাগিলেন ॥১৭॥ 

তাহাব পর বাঁৰ ব্থমবের সমষে একদিন অষ্টাবক্র উদ্দীলকেব কোলে 

বনিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্বেতকেতু যাইয়া! তাহার হাঁত ধরিযা টাণিতে 

লাগিলেন এবং বলিলেন-_-“এ--তোমাব পিতার ক্রোড় নহে”। তখন অষ্টাবন্র 

কাদিতে লাগিলেন ॥১৮। 

শ্বেতকেতু তখন যে কটু কথ বলিলেন, তাহা! অষ্টাবক্রের হৃদযে থাকিব! 
অত্যন্ত ছুঃখ জন্মাইতে লাগিল; তাই তিনি ঘরে যাইফা মাতা নিকট উপস্থিত 

হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন--“মা ! আমার পিতা কোথায় ?” ১৯ 

তাহার পব সুজাতা! অত্যন্ত দুঃখিত এবং অষ্টাবক্রেব শাঁপের ভযে ভীত 

হইযাঁ সমস্ত ঘটনাই বলিলেন। তখন অষ্টাবক্র সেই সমস্ত ঘটনা ব্থার্থবূপে 

জানিয়৷ রাত্রিতে শ্বেতকেতুকে এই কথা কহিলেন-॥২০॥ 



পর্ববণি অফ্টাধিকশততযোহধ্যাযঃ | ১০৯৫ 

গচ্ছাব যজ্ঞং জনকন্ত রাজ্ঞো বহবাশ্চর্য্যঃ আঁষতে তস্ত যজ্ঞঃ | 
শ্রোধ্যাবোহত্র ব্রা্মণানাং বিবাঁদমনঞ্চাগ্র্যং তত্র ভোক্ষ্যাবহে চ। 

বিচক্ষণত্বঞ্চ ভবিষ্যতে নৌ শিবশ্চ সৌম্যশ্চ হি ব্রহ্ধঘোষঃ ॥২১॥ 
তৌ৷ জগ্নতুর্মাতুলভাগিনেযৌ যজ্ঞ সমৃদ্ধং জনবস্ত রাজ্ঞঃ। 
অফীবন্রুঃ পথি বাজ্ঞাং সমেত্য প্রোৎসার্য্যমাণো বাক্যমিদং জগাদ ॥২২॥ 
ইতি শ্রীযহাভাবতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈষাসিক্যাং বনপর্ববণি 

তীর্ঘযাত্রাধামফীবন্রীযে অফ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০| %& 
-772%০--7 

ভাঁবতকৌমুদী 
গচ্ছাবেতি। অগ্রাং শ্রেষ্টম। নৌ আবয়োঃ, বিচক্ষণত্বং বেদবাদে প্রাজ্ঞত্বম, ভবিষ্তাতে 

ভবিষ্তাতি। হি যম্মাৎ, শিবো মঙ্গলকরঃ, ব্রহ্মঘোষে! বেদধ্বনিঃ | যট্পাদোহয়ং স্লোকঃ 1২১। 

তাঁবিতি। প্রোৎ্নার্ধ্যমাণে! ঘজ্ঘতবনগমনে দৌবাবিকৈরপসার্ধ্যমাণঃ 1২২ 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-মহাকৰি পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্রাচারধ্যবিরচিতায়াং 
মহাতাবতটীকায়াং ভাবতকৌ মুদীসমাধ্যায়াং বনপর্ববণি তীর্ঘযাত্রাাম্টীিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০ 

_ পে 

“মাতুল! চল, আমবা৷ জনকবাজাঁব ষজ্ঞে যাই ; শুনিতে পাই-_তীহাব 

যজ্জে নাকি বহুতব আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতেছে। আমবা সেখানে ব্রা্মণদেৰ 

শাস্তীয বিবাদ শুনিব এবং উৎকৃষ্ট অন্ন ভোঙ্ন কবিব; আব সেখানে গেলে 

আমাদেব বিচক্ষণতাঁও জন্মিবে। কারণ, সেখানে অনবব্তই মজগলকব ও 

মনোহব বেদধ্বনি হইতেছে ॥২১॥ 

তাহা পব মাতুল ও ভাঁগিনেষ (শ্বেতকেতু ও অষ্টাবক্র) ছুই জনে জনক- 

বাঁজাবৰ সমৃদ্ধিপূর্ণ যজ্ঞে গমন কবিলেন। তদনন্তব অষ্টাবক্র বাজপথে 
উপস্থিত হইলেই দৌবাবিক আসিষ যাইতে বাধা দিল; তখন অষ্টাবন্র এই 
কথ! বলিলেন ॥২২॥ 

পিএ ০4 

* “০ছ্বাত্রিশদধিকশততমোহধ্যাযঃ--বা ব কা “***চতুত্তরিংশদধিকশভতমোধ্ধ্যায়+-_ নি । 



নবাঁধিকশততমোইধ্যায়ঃ 

অন্ধস্ত পন্থা বধ্বিস্ত পন্থাঃ স্তিয়াস্চ পন্থ। ভারবাহস্ত পঙ্থীঃ। 

রাজ্ঞঃ গন্থ। ত্রাহ্মণেনীসমেত্য সমেত্য তু ত্রান্গণস্তৈব পন্থাঃ ॥১॥ 
বাঁজৌবাচ। ণ* 

পন্থা অয়ং তেহগ্য ময় নিস্থষ্টৌ৷ যেনেচ্ছসে তেন কামং ব্রজন্ব ৷ 
ন পাবকো বি্্তে বৈ লঘীধ্বানিন্দ্রোহপি নিত্যং নমতে ত ্রান্মণানাম।২। 

ভাবতকৌমুদী 
অন্ধস্েতি। ছে ঘাবপাল। ভ্রান্ষণেন সহ অসমেত্য অমিলিতা ত্রাহ্মণমপ্রীপ্যেতার্ঘ, 

অদ্ধন্ত পন্থা! মৌভব্য: সর্কেন্জিষশীলিনা অভাববাহিণ। চ অনেনেতি শেষঃ। এবং সর্বত্র 

অন্যথা অন্ধ! বিপথেন গচ্ছন্ কৃপাঁদৌ৷ পতেৎ। বধির্য পন্থা মৌজব্য:, ইতরথা ভ্রমহ্রব- 
মশৃ্ঘন্ ভত্র গচ্ছন্ তেন দগ্যেত। শ্িয্নাঃ পন্থা মোকব্যঃ, ন চেৎ সা কুপধং গতা দুর্জনেন 

হিয্বেত। ভাববাহন্ত পন্থা মোক্ব্যঃ, অন্যথা] বিপথং গচ্ছতন্তস্ত ভারুঃ পতিত্বা নশ্তেৎ। 

বাজঞ্চ পন্থা মৌজব্যঃ, ইভরথা তশ্থ। বঙ্গী পৈন্যো হচ্তাৎঃ কিন্তু সমেত্য ত্রাহ্গণং প্রাণ্য, 

ত্য ত্রাক্ষণ্তৈব পন্থাঃ সর্বাগ্রে মোক্ব্যঃ, সর্ববার্থণীধত্বাৎ। অতো! ত্রাঙ্ষণন্য মে পন্থা! মৃচ্যতা- 
মিতি ভাবঃ 1১1 

'বাঁজেতি। যুক্তিযুক্ত মিঘং বচনং দুরাদীকর্ণষন্ যজ্জভবনস্থ এব বাঁজা জনক উবাঁচ। 
পন্থা ইতি। হে ব্রাক্ষণ। অদ্য মযা অযং তে পন্থা নিহঠো। দত্তঃ | অতএব যেন 

পথা ইচ্ছসে ইচ্ছসি, তেনৈব পথা কামং যথেষ্টং ব্রজন্ব ভ্রজ। যেন হি পাঁবকো বহি 

ল্ঘীয়ান্ ন বিগ্ভতে অল্লমাত্রোহপি নাবজেয়ো ভবতি, বালকোহপি ত্রা্মণত্বীদেৰ নাবজায়দ 

ইতি ভাবঃ। তথ। চ ইন্দ্রোপি নিত্য ব্রাহ্মণীনাং নমতে ব্রাহ্মণান্তিকে অবনতো ভবতি ২ 

অষ্টাবক্র বলিলেন--“দবাবপাঁল! যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকেন, তবে 

অন্ধেব পথ, বধিবের পথ, স্ত্রীলোকের পথ, ভারবাহীব পথ এবং রাজাব পথ 

ছাড়িয়া দিবে, আর বদি ত্রীক্ষণ উপস্থিত থাঁকেন, তবে তীহার পথই সকলেব 

আগে ছাড়িয়া দিবে” ॥১। 
(দূৰ হইতে এই যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া যজ্ঞভবনস্থ জনক-) রাজা বলিলেন 

-ত্রান্ষণ! আজ আমি এই আপনাকে পথ ছাড়িয়া দিলাম * সুতবাং 

আপনি যে পথে ইচ্ছা কবেন, সেই পথেই ইচ্ছান্ুাবে গমন ককন। কাৰণ 

দ্র হইলেও অবজ্ঞের নহে; ইন্দ্রও ভ্রাক্মণদেব নিকট অবন্ত থাকেন” ।২। 

(২).""ম়্াতিধিষ্টো৷ যেনেচ্ছসি--বা! ব কা১'মযাঁভিহৃষ্টো ষেনেচ্ছমি--পি। 



নবাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ । ১০৯৭ 

অফ্টাবক্র উবাচ । 
প্রার্তো স্ব যজ্ঞ নূপ। সন্দিদুক্ষ, কৌতুহলং নৌ বলবন্নরেন্্র। | 
প্রাপ্তাবিহাবামতিথী প্রবেশং কাঁজ্জাবহে"দবার্পতে্তবাজ্ঞাম্ ॥৩| 
এন্্রছ্যন্নে! যজ্ঞদৃশাবিহাবাং বিবক্ষ, বৈ জনকেন্তং দিৃক্ষ, | 
তে বৈ ক্রোধব্যাধিনা দহামানাবযঞ্চ নো দ্বাবপালো রুণদ্ধি ॥৪| 

দ্বারপাঁল উবাঁচ। 

বন্দেঃ সমাদেশকবা ব্যং ম্ম নিবোধ বাক্যঞ্চ ষধেরধ্যমাণমৃ। 

ন বৈ বালাঃ প্রবিশস্ত্যত্র বিপ্রা বৃদ্ধা বিদগ্ধাঃ প্রবিশস্ত্যত্র বিপ্রাঃ 1৫] 
ভাঁবতকৌমুদী 

প্াপ্তাবিতি। হে নৃপ1 আঁবাঁং যন্ত্ং সন্দিদৃ্ষ্, সম্যগ, জ্মিচ্ছ, সন্তো প্রার্থো 

আগতো হ্ব। বিদর্গলৌপ আর্ধঃ। যেন হি হে নরেন্্া নৌ আবযোঃ যজ্ূর্শনে 
বলবৎ সাঁতিশষং কৌতুহলং বর্ততে। ইহ রাজপথে প্রবেশং প্রাপ্তো অতিথী আবাম্, 

হে 55 তব আজ্ঞাম আবযোঃ প্রবেশনাফ আদেশম্, কাজ্কাবহে 

এন্দেতি। হে এন্্যনে। ইন্ত্য়পুত্র ! যন্রদুশো ঘজ্দর্শনাধিনৌ আঁবাম্, ইহ জনকে 
জনকবংশশ্রেষ্ঠং বাজানম্, কিঞিছিবক্ষ, দক্ষ চ জাতো। কিন্তু তোঁ আবাস, ক্রোধ- 
ব্যাধিনা ক্রৌধবিকারেণ দহমানৌ জাতৌ। যেন হি অযং দ্বাব্পালঃ নঃ অন্মান্ 
প্রবেশবিষয়ে রূণদ্ধি |৪| 

বল্েকিতি। বয়ং বন্দের্বন্িনামকণ্) বরুণপুত্রস্ত সমার্দেশকরা আজ্ঞাবহাঃ | অতোহন্ান্ 

প্রতি বাজা৷ কিমপি নাদিশেদিত্যাশয়ঃ । কিঞ্ট ময় ঈ্ধামীণমুচ্চা্ধ্যমাণং বাক্য্চ নিবৌধ শুধু। 

কিং তদ্বাক্যমিত্যাহ নেতি ৷ বাল! বিপ্রা! অভ্র ন প্রবিশন্ডি ১ কিন্ত বৃদ্ধা বিদগ্ধ! বিদ্বাংসশ্চ বিপ্রা 

এবাত্র প্রবিশস্তি ॥৫1 

অষ্টীবন্র বলিলেন-_-“বাঁজ1।! আঁমবা আপনাঁব যজ্ঞ দেখিবাব ইচ্ছায় 

আসিয়াছি। কাঁবণ, নবশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞ দেখিতে আমাদেব গুকতর কৌতুহল 
জন্গিয়াছে। আমবা বাজপথে প্রবেশ লাভ কবিয়াছি; আমবা অতিথি; 

নুতরাঁং এখন ইহাই ইচ্ছা কৰি বে, আমাদিগকে যজ্দ্রভবনে প্রবেশ কবাইবাঁব 
জন্য আপনি এই দ্বাবপাঁলেব উপবে আদেশ ককন ॥৩া 

ইন্দরত্ুয়নন্দন। আমবা। যন্ত্র দেখিতে আদিযাছি, এখন জনকরাজাঁকে 
কিছু বলিতে এবং দ্বেখিতে ইচ্ছা কবিতেছি , কিন্তু এই দ্বাবপালবেট1? আমাদিগকে 

বাঁধা দিতেছে ; তাহাতে আঁমবা ক্রোধানলে দগ্ধ হইতেছি” 181 

দ্বাবপাল বলিল--“আমবা বন্দিমহাশষেব আভ্ঞাকাবী * সুতবাং তুমি 
আমাৰ কথা শোন- এখাঁনে বালক ত্রান্ণেবা প্রবেশ কবিতে পাঁবেন না, বৃদ্ধ 

ও পণ্ডিত ত্রান্মণেবাই এখানে প্রবেশ কবিতে পাবেন” ॥৫1 
ব্ন-১৩৮ (৮) 



১০৯৮ মহাভারতে বন 

অষ্টাবন্র উবাচ। 
যর বৃদ্ধেযু কৃতঃ প্রবেশে! যুক্তং প্রবেটং মম দ্বারপাল !। 
বয়ং হি বৃদ্ধাশ্চবিতত্রতান্চ বেদপ্রভাবেন সমন্থিতাশ্চ ॥৬| 

গুীষবস্চাঁপি জিতেন্দিষা্চ জ্ঞাঁনাগমে চাপি গতাঃ ঝ্ম নিষ্ঠামৃ। 
ন বাল ইত্যবমন্তব্যমাহুবালোইপ্যগ্রি্হৃতি স্পুশ্যামানঃ 0৭ 

দ্বারপাল উবাচ। 

সরম্থতীমীবয় বেদজুষ্টামেকাক্ষরাং বহুরূপাং বিবাজমৃ। 
অঙ্গাআ্মানং সমবেক্ষম্ব বালং কিং শ্লীঘসে দু্ল'ভো৷ বৈ মনীষী ॥৮| 

ভারতকৌমুদী 
ঘদীতি। হে দ্বারপাঁশ। অত্র যজ্ঞভবনে যদি বৃদ্ধেযু মধ্যে অনেকৈরেৰ যুন্মদনআনাৎ 

প্রবেশং কৃত:, তদা মমাপি প্রকেুং যুক্তমূ। হি যন্সাৎ, বযমূ। চরিতত্রতা বিহিতত্রষচর্্যাদি- 
নিয়মাম্চ। বেদগ্রভাবেন বেদৌক্ততপঃশক্ত্যা সমদ্বিতাম্চ, অতো বৃদ্ধা এব ৬| 

কিঞ্চাহ__শুঞীধব ইতি। শুঞ্রঘবো বাদিনাং বাদান্ শ্রোতুমিচ্ছৰ এব, ন তু প্রাধিন 
ইত্যাশয়ঃ, জিভেন্দিয়াশ্চ, অতো৷ ন চৌবা! ইতি ভাবঃ , জ্ঞানাগমে জ্ঞীনশান্ধে বেদীন্তে, নিষ্ঠাং 
সমান্তিং গভাশ্চাপি। আস্তাং তীবত্তখাঁপি ত্বং বয়স! বাল এবেভ্যাহ--নেতি। বসা বাল ইতি 
ন অবমন্তবামাহ:। তথা চ বালঃ অল্নোছপি অগ্নিঃ স্পৃগ্ঠমানঃ পন্ দহতি। অতো রি 

প্রভাবে৷ বুদ্ধান্ জেম্ততীতি ভাবঃ 1৭1 

পরীক্ষিতুমাহ--সরশ্বতীমিতি। হে বাঁক! ত্বং জ্ঞানাগমে নিষ্ঠাং গতশ্চেখ তা, 
বেদজুষ্টাং বেদসেবিতাম্, *ওমিত্যেকাক্ষরমুদ্গীথমুপানীত" ইতি শ্রতেঃ) একম্ অক্ষরং 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
অন্ধস্তেতি। অদ্ধাদীনামক্ষমত্বান্মার্গে। দেয় ইত্যর্ঘঃ। অঙমেত্য লমীপমগ্রাপ্য ॥১-৩ 

এ্জছায়ে। হেজনক! ॥৪--৬॥ জ্ঞানাগমে জ্ঞানশান্ে বেদান্ডেঘিত্যর্থ। নিষ্ঠাং নিশ্চযম্ 
খা! বেদ জানীতে, যদি তহি ঈরঘ জুষ্টাং মুনিসেবিভাম্ একমেবাক্ষরং ত্রদষ গ্রতিপাস্ং হস্তাং 
তামেকাক্ষরাং বহরূপাং ম্্া্থবাদাদ্িরপাং বিরাঁজং বিশেষেণ কর্ধকাগ্াদাধিক্যেন রাজমানাম্। 

অষ্টাবন্র কহিলেন--“দবাবপাঁল! এখানে যদি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেবা প্রবেশ 

করিয়া থাকেন, তবে আমাবও প্রবেশ কবা| উচিত। কাবণ, আমি বথানিয়মে 

ব্রতাচবণ করিষাছি এবং বেদৌক্ত তপস্তার প্রভাবেও প্রভাবাৰ্বিত হইয়াছি। 
সুতরাং আমিও বৃদ্ধ ॥৬| 

আমরা বাঁদিগণেব বাঁদবিচাব শুনিতে ইচ্ছা কবি এবং আঁমর! জিতেব্দ্রি 
ও বেদাস্তণান্দ্রে পারদর্শা। তা'র পর জ্ঞানীবা বলিয়া! থাকেন যে, বালক 
হইলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা কবিবে না। কাবণ, স্পর্শ করিলে ক্ষুদ্র অগ্নিও দ্ধ 

_ করিয়া থাকে” ॥৭ 



পর্ধবণি নবাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৯৯ 

ভহীবক্র উবাচ | 
ন জ্ঞায়তে কাযবৃদধযা বিরৃদ্ধির্থাহীল! শালসলেঃ সপ্প্রবৃদ্ধা। 
হুস্বোহল্পকায়ঃ ফলিতো বিবৃদ্ধো বস্চাফল্তম্ত ন বৃদ্ধভাবঃ ॥৯॥ 

দ্বারপাল উবাঁচ। 

বৃদ্ধেভ্য এবেহ মতিং স্ম বালা গৃহুন্তি কালেন ভবন্তি বৃদ্ধাঃ | 

ন হি জ্ঞানমল্পকালেন শক্যং কন্মাদ্বালঃ স্থবির ইব প্রভাষসে ॥১০॥ 
অস্টীবন্র উবাচ। 

ন তেন স্থবিবে৷ ভবৃতি ধেনান্ত পলিতং শিরঃ। 

বালোহুপি যঃ প্রজানাতি তং দ্েবাঃ স্থবিবং বিঃ 1১১ 

ভাব্তাকৌমুদী 
ব্রদ্মব বাচ্যং হন্তাস্তামূ, “ন্ত বাঁচকঃ প্রণব” ইতি পাঁতগ্লনুতাৎ তথা বুনি পানি 
অকারোঁকারমকাঁরত্বকান্ত্রষো বর্ণা যস্তাং তাঞ্চ, সরন্বতীং প্রণববপাং বাণীম। বিশেষেণ 

বাজতে শোভত ইতি বিরাজং যথা স্তান্তথা সর্ব শুদ্বং কৃতেত্যের্থ, ঈরঘ্ উচ্চারয়। অঙ্ক 

হে ধুষ্ট। ত্মাত্ানং বালং সমবেক্ন্ব। অতো বৃদ্ধাত্বেন কিং শ্লীঘদে। মনীবী জ্ানী জনো 
ছুর্ণত এব ॥৮া 

নেতি। যথা শান্সলেবৃক্ষহ্। সম্পবৃ্ধাপি অস্তীলা তুলকোষঃ, বৃদ্ধা ন জ্ঞা়তে অন্তঃনার- 
শনাত্বাৎ। তথা কায়বৃদ্যা মানযন্ত বিবৃদ্ধিবৃদ্বত্বং ন জ্ঞাবতে। কিন্তু হ্ম্ঘঃ খর্দ:, অল্লকারঃ 

কৃখশরীবোহপি যঃ, ফলিতঃ বিদ্যাবান্ ফলবাংস্চ দ এব বিণেষেণ বুদ্ধঃ» যশ্চ দীর্ঘস্বলশরীরোহপি 
অফলঃ বিদ্যাশুন্যঃ ফলশুন্যণ্চ, তশ্য ন বৃদ্ধভাবে| বৃদ্ধত্ম্ ৪৯ 

বৃদ্ধেভ্য ইতি। শক্যং লব্ব-মিতি শেবঃ। ত্র ধুষ্ট এবানীতি ভীবঃ ৪১০৪ 

দ্বাবপাঁল বলিল--“আঁচ্ছা! বালক ! তুমি বেদোক্ত, ত্রহ্মবোঁখক এবং বহু 

বর্ণঘটিত একটী শব নুন্দব্ভাঁবে উচ্চাঁবণ কব দেখি। হে বালক! তুমি 

আপনাকে বালক বলিয়াই মনে কর, কেন আত্মন্সাধা কবিতেছ ! জ্ঞানী 
লোক বডই ছূর্লভ” ॥৮| 

অষ্টাবন্র বলিলেন--“শালালিবৃক্ষের অস্তীলা (ভুলকোব) বুহৎ হইযা৷ উঠিলেও 
, তাহাকে যেমন বৃদ্ধ বলির! জানা যাঁষ না, তেমন মানুষেব দেহ বৃদ্ধি পাইলেও 

তাহাকে বৃদ্ধ বলিয়া জান বাঁৰ না, কিন্তু খর্ব ও কৃশদেহ হইযাঁও বে লোক 
বিদ্বান হয়, সেলোকি বিশেষ বুদ্ধ; ভাব ঘে লোক দীর্ঘ ও দুল দেহ হইয়াও 
বিদ্বান্ নহে, তাহাব বৃদ্ধতু নাই” ॥৯1 

দ্বাবপাঁল বলিল-_-“বালকেবা বুদ্ধদেব নিকট হইতেই বুদ্ধি গ্রহণ কবিয়! 

থাকে এবং বথাকালে বৃদ্ধ হয়। কাবণ, অল্পকালে জ্ঞান লাভ করিতে পাবা 
বায় নাঃ অতএব তুমি বালক হইয়াও বৃদ্ধেব স্যার বলিতে কেন ?” 1১০] 

(৯)*"ষথাহঠীলাঃ শান্সলেঃ লশ্বৃদ্ধা_-পি নি। 

শত পা পতি 
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ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিভৈর্ম চ বন্ধুভিঃ | 
খয়স্চন্রিবে ধর্মমং যোইনূচানঃ স নো মহান্ ॥১২॥ 
দিদৃক্ষুরম্মি সংপ্রাপ্তে! বন্দিনং রাঁজসংসদি | 

নিবেদয়ন্য মাং দাস্থ ! বাজ্ছে পুফরমালিনে ॥১৩1 
্রষ্টাস্তন্ত বদতোহণ্মান্ ্ধারপাল ! মনীষিভিঃ | 
সহ বাদে বিরদ্ধে তু বন্দিনঞ্চাপি নিজ্জিতম্ ॥১৪॥ 

পশ্যান্ত বিপ্রাঃ পরিপুর্ণবিদ্ভাঃ সহৈব রাজ্ঞা সপুবোধমুখ্যাঃ। 
উতাহো! বাহপুযুচ্চতাং নীচতাং ব৷ তৃষ্লীভূতেষেব .সর্বেবেষখাদ্য ॥১৫॥ 

নেতি। পলিতং পন্ককেশৈঃ শুরুম। প্রজানাঁতি শাস্াদিকমিতি শেষঃ। প্রথমপাঁদে 
অক্ষরাঁধিক্মার্যম, “মধুকৈটতৌ ছুবাত্মানো” ইতি সপ্তশতীন্তোত্রবৎ ।১১1 

নেতি। হাঁয়নৈরধিকৈর্বত্ঘরৈহ, পলিতৈঃ কেশ্রপাকেন শৌক্লোঃ। ধর্মং বু্ধতং তন" 
পণমিত্যর্ঘঃ। অন্চাঁনঃ সাঙ্গবেদবিৎ, "্অনূচানো। বিনীতে স্যাৎ সাঙ্গব্দবিচক্ষণে” ইতি বিশ্বঃ। 
নঃ অন্মাকম্ ॥১২। 

দিদৃক্ষরিতি। হে ত্বাস্থ! দ্বারপাল! অহং বাঁজসংসদি বনদিনং দক্ষ টি 

সন্য সংপ্রাঞ্থ আগতোহন্মি। তথা ভূতং মাম, পুরমালিনে হবণপন্ধমালাঁধারিণে বাজে 

নিবেদয়ন্থ। দ্বাস্থেতি *শিষ্ট্যঘোষে বিনর্জনীয়শ্য” ইতি বিসর্গলোপঃ ॥১৩। 

র্টামীতি। হে দ্বারপাঁল! ত্তমগ্য মনীষিতিঃ সহ বদতো বাদবিচাবং কুর্বরতঃ অন্মান্, 
তক্িন্ বিবৃদ্ধে বাদে বন্দিনঞাপি নিজ্জিতং ময়! পরাঁজিতম; ভ্রষ্টাসি ভক্ষ্যমি |১৪। 

ভারতভাবদীপঃ 
অর্গেতি সন্বোধনে ॥৮ শীলসলেরঠীলা শীল্সলিফলান্তর্গতগ্রস্থিঃ, স হি কেব্লতুগময়তাঙগিংসার, 
অতো দেহবৃদিব্যর্থা, অল্পকাষঃ কৃখঃ ॥৯--১১॥ অনুচানঃ সাঙ্গবেদাধ্যাধী ॥১২। পু্র- 

অষ্টাবক্র কহিলেন -“ঘ্বাবপাল! যাহাতে মানুষের মস্তক শুত্রবর্ণ হয়, 
তাহাতেই মানুষ বৃদ্ধ হয় না; ন্ুৃতবাং যে ব্যক্তি বালক হইয়াও শান্রাদি 
জানে, তাহাকেই দেবতাব৷ বৃদ্ধ বলিয়া জানেন ॥১১॥ 

থবিব৷ বলব, কেশপকতা, ধন ও বন্ধু ছ্বাব বৃদ্ধত্ব নিবপণ কবেন নাই; 
কিন্ত ঘিনি সা্গবেদ জানেন, তিনিই আমাদেব মধ্যে প্রধান (এই কথা 
বলিষাছেন) ॥১২॥ 

ছারপাল! আমি রাজনভায় বন্দীকে দেখিবাঁব ইচ্ছাই আসিয়াছি। তুমি 
আমাৰ বিষয় ব্বর্ণপদ্ধমালাধাবা বাজাকে জানাও ॥১৩॥ 

দ্বাবপাল! তুমি আজ আঁমাঁকে পণ্ডিতগণেব সহিত বিচাঁব কবিতে দেখিবে 

এবং নেই গুকতর বিচারে বন্দীকেও পরাজিত দেখিবে (১৪. 
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দ্বারপাঁল উবাচ। 
কথখং যজ্ঞ দশবর্ধো বিশেস্তং বিনীতানাং বিদ্ষাং স্প্রবেশ্ঠাম 
উপায়তঃ প্রযতিষ্যে তবাহ্ং প্রবেশনে কুক ফত্রং যথাবহ ॥১৬| 

অধ্টাবক্র উবাচ। 
তো ভো রাজন! জনকানাং ববিষ্ঠ। ত্বং বৈ সত্তা, তি সর্ব সমৃদ্ধমূ। 
তং বা কর্তা কর্মণাং যজ্িয়ানাং যযাতিরেকো নৃপতির্বা পুবস্তা ॥১৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
পশটাত্বিতি। অথাগ্ঠ সর্বেরেষেব সদশেষু তৃষীভূতেযু সথিতেযু, পুরোধমূখ্যে: পুরোহিতশেষ্টে 

সহেতি সপুরোধম্থ্যাঃ পুরোধস: সলোপ আর্ধঃ, পরিপূর্ণবিদ্া! বিপ্রা: রাজা! সহব, বাদে মম 
উচ্চতা শ্রেষ্ঠতাম নীচতাং নানতাং বা পশযন্ত 1১৫! 

কথমিতি। হে বালক! দশবর্ষো দশবর্ষব্য্তবম, ইদতৃহমানমাব্রেণৌক্তম, বন্ততত্ত 
ঘাদশরববয়্ক এবাষ্াবন্র, “ততো! বর্ষে ছাদশে শ্বেতকেতুরটাবক্রং পিতুরঙ্কে নিষরম্” ইতি 
পূ্বযুক্তত্বাৎ। বিনীতানাং বিনয়ান্ধিতাঁনাং বিছ্যাং সম্প্রবেগ্তং সম্যবৃগ্রবেশযোগ্যং যক্ঞং 
কথং বিশেঃ। তথাপ্যহম্ উপীয়ত উপাষবিশেষেণ ভব প্রবেশনে প্রযতিষ্তে ১ ত্বমপি 
যথাবদ্যতুং কুরু ॥১৬! 

যত্মেব করোভি-ভো ইভি। তো ভোরাজন্। জনকানাঁং জনকবংশ্টানাং বরিষ্ঠ। তং 
সমা, তয়ি সর্ব কার্ধ্যমেৰ সমৃদ্ধ, সমৃদ্িযুক্তমূ। পুরস্তাৎ পূর্ববমূ, যযাতিরীম নৃপতির্বা নৃপতিবিব, 
“ৰা স্যািকক্পোপময়োবেবার্থে চ সমুচ্চয়ে” ইি বিশ্বঃ, একতং বা ত্মেব ঘজিয়ানাং ঘঙ্ঞযোগ্যানাং 
কশ্মণাং কর্থেতি বাঁজন্বতি: ॥১৭॥ 

ভাঁবতভাব্দীপঃ 
যাঁলিনে হ্বর্মালীধাঁরিণে ১৩--১৫| উপায়তঃ প্রযতিষ্তে ইত্যুক্তা যজবাটাদন্বাত্র তন্ত 
বাজদর্শনং কাঁবধিত্বা আহ গ্রবেখনে কুরু যত্বমিভি রাজ: পুবস্তাঁৎ কিঞ্ৎ জ্ঞানং প্রকাঁশয়েত্যর্থ; 

আজ সদস্তেরা সকলেই নীরব থাকিবেন, তখন প্রধান পুবোহিভগণ এবং 
বাজাব সহিতই পবিপূর্ণ বিষ্তাশালী ্রাহ্মণেবা আমাৰ শ্রেষ্ঠতা বা ননতা দর্শন 
করিবেন” ॥১৫॥ 

দ্বাবপাল বলিল--“তুমি দ্বর্ষবয়স্ক বালক হইয়া বিনযী বিদবান্দিগেব 
প্রবেশযোগ্য যজ্ঞস্থানে কি কবিয়া প্রবেশ কবিবে। সে যাহা হউক, আমি 
তোমার প্রবেশের জন্য বিশেষ উপাষে চেষ্টা কৰিব; তুমিও যথানিয়মে 
চেষ্টা কব” ॥১৬। 

অষ্টাবন্র বলিলেন_-“ভো৷ ভো জঁনকশ্রেষ্ঠ বাজা! আপনি সম্রাট, এবং 
আপনাঁব লমস্ত কার্ধ্যই সমৃদ্ধিযুক্ত; আর পুর্র্কালে যযাঁতিবাজাব স্তাঁয় 
একমাত্র আপনিই যজ্ঞকীর্ধ্য কবিবাৰ যোগ্য 1১৭ 
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বৃদ্ধান্ বন্দী বাদবিদে! নিগৃহছ বাদে ভগ্রানপ্রতিশন্বমানঃ। 
বাতিক পুরুষৈবাপ্তকৃত্তির্জলে সর্ববান্ ষজ্জয়তীতি নঃ শ্রুতম্ ।১৮। 
সতাং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণানাং সকাশে ব্রন্ষোছ্যং বৈ কথয়িতুমাগতৌ স্ব । 

কাসে৷ বন্দী যাঁবদেনং সমেত্য নক্গত্রাণিব সবিতা নাঁশয়ামি ॥ ১৯ 
রাজোবাচ। 

আশংসসে বন্দিনং বৈ বিজেতুমবিজ্ঞীষ় ত্বং বাঁক্যবলং পবস্ত | 
বিজ্ঞাতবীর্ধ্যৈঃ শক্যমেবং প্রবক্ত,ং দৃষটম্চাসৌ ব্রাহ্ম পৈর্বাদশীলৈঃ ॥২০। এ 

বৃদ্ধানিতি। হে বাঁজন্! বন্দী, বাদে বিচারে, ভগ্নীন্ আত্ুন। পরাজিতাঁন্, বাদবিদো 

বাদবিচারজ্ঞান্, সর্বান্ বৃদ্ধান্ বিছুষঃ, নিগৃহ্ বন্ধনাদিন] দমধিত্বা, অগ্রতিশস্থমানো। ব্রঙগহত্যায়া- 

মপি পাপমসভাবয়ন্ ত্বয়া অভিম্থষ্টেনিযুক্তিঃ আগ্রুততিবিশবস্তকার্ধযকাবিভিঃ পুরুষৈঃ করণৈঃ, 
জলে ম্জয়তি, ইতি নঃ অম্মাকম্, শ্রতমাসীৎ্। সর্বধৈব দারুণমিরং কার্ধ্য মিত্যাশষঃ 1১৮1 

সতাঁমিভি। সতাং পাধনাং ব্রাহ্মণীনাং সকাশে ইদং শ্রত্বা। অতো ন মিথ্যাত্বসন্তৰ ইতি 
ভাব: ত্রঙ্গোন্ং বেদবাক্যম্ “বেদভতত্ং তপো বর্ণ ইত্যমরঃ, বথরিতুমাগতো হ্ব আবাম্। তন্ত 
বনদিনঃ পরাভবায়েত্যাশয়ঃ। অসৌ বন্দী ক? যাঁবদেনং সমেত্য প্রাপ্য, সবিতা খর 
নক্ষত্রীণীব, তমহং নাঁশয়ামি 0১৯ 

আশংনন ইতি। হে বালক। ত্বং পরস্ত বন্দিনো বাক্যবলবিজ্ঞায় তং বন্দিনং 

বিজেতুমাশংসসে অভিলদি। বিজ্ঞাতং বীধ্যং বিপক্ষশ্তিবৈক্তৈরেৰ জনৈঃ এবং বজ্জুং 
শক্যমূঃ ন ত্ববিজ্ঞীতবীর্ষ্যেবিত্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্চ। বাঁদশীলৈবর্ণদধণৈ: অসৌ বন্দী, দৃষ্ট 
পরীক্ষিত: ॥২০| 

মহাবাঁজ। আমব শুনিয়াছি যে, বন্দী--বাঁদে পবাঁজিত সমস্ত বাদজঞ বৃদ্ধ 

পপ্ডিতকে বন্ধন কবিয়া৷ আপনার নিযুক্ত বিশ্বস্ত লোঁকদিগেব দ্বাব! জলে নিমগ্ন 
করিতেছে 10১৮ 

সাধুপ্রকৃতি ব্রাহ্মণগণেব নিকট এই ঘটন! শুনিয়া আঁমি (বন্দী সহিত) 
বেদবাঁক্য বলিবাৰ জন্য (বাঁদবিচাৰ কবিবার জন্য) এখানে আঁসিয়াছি। এ 
বন্দীবেট! কোথায়! আমি উহ্থাব সহিত বিচার করিয়া স্বরধ্য যেমন নক্ষত্র 

বিনষ্ট কবেন, তেমন উহাকে বিন করিব” 1১৯] 

বাজা বলিলেন--“বাঁলক ! তুমি বন্দীর বাঁকৃশক্তি না! জীনিয়াই তাহাকে 
জয় কবিবার ইচ্ছা কবিতেছ। ধাঁহাব! তাহার শক্তি জানিয়াছেন, তীহাবাই 
এবপ বলিতে পাবেন; বাঁদজ্ঞ বু ত্রান্মণই উহাকে পরীক্ষা! কবিয! দেখিযা- 
ছেন ॥২০। 

(১৮) বিদ্বান বনদী-পি। (১৯)*"ক্রহ্ধাঘৈতং বথয়িতুমাগতোহন্মি-বা ব কা, 
সিসি উপপ নটি ও 



পর্ববণি নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১১০৩ 

আশংসসে ত্বং বন্দিনং বৈ বিজেতুমবিজ্ঞাত্বা তু বলং বন্দিনোহন্তয | 

সমাগতা ত্রান্মণান্তেন পুর্বং ন শোভন্তে ভাক্করেণেব তারাঃ ॥২১।॥ 

_ আশংসত্তো বন্দিনং জেতুকাযান্তস্তান্তিকং প্রাপ্য বিলুগ্তুশোভাঃ। 
বিজ্ঞানমতা নিঃস্থতা্চ তাত! কথং সদন্তৈর্বচনং বিস্তরেযুঃ ॥২২। 

অঙ্টাবক্র উবাচ । 

বিবাদিতোইসৌ। নহি মাদৃশৈহি সিংহীকৃতস্তেন বদত্যভীতঃ | 
সমেত্য মাঁং নিহতঃ শেষ্যতেহগ্ ঘার্গে ভগ্নং শকটমিবাচলাক্ষম্ ॥২৩॥ 

ভিডি টি 2৮০৯৪ তল 

ভাঁবতকৌমুদী 

অত বাদূশীলানাং তেষাং তৎপবীক্ষাঁধাঃ কিং ফলমাসীদিত্যাহ-_ আঁশংসস ইতি। হে 
বালক। ত্বম্*অস্ত বন্দিনো বলমবিজ্ঞাত্বা তং বন্দিনং বিজেতুমাশংদসে। কিন্তু পূর্ববং তেন 

বন্দিনা সহ সমাঁগতা বাদে মিলিত! ব্রাক্ষণাঃ, ভাস্করেণ তারা ইবন শৌভন্তে ্, ভিরো- 

হিতাত্মুপ্রতাবস্বার্দিতি ভাবঃ ॥২১7 

তত্পরীক্ষায়া এব ফলাভ্তরমাহ__-আঁশংসম্ত ইতি। হে ভাত! বত্দ! বিজ্ঞানমন্তা 

অতএব বন্দিনং জেতুকামা বহৰ এব ত্রান্ষণাঃ, অশংসন্তো বন্দিনো নিগ্রহমভিলযন্তঃ, তন্তা- 

স্তিকং প্রাপ্য বাদে ভৎ্কর্তৃকপরা'ভবেণ বিলুপ্তশোভাঃ সন্ত নিঃছতাঃ সভাতো! নির্গভাঁঃ। 

অতঃ কথং সদৃশ্তৈঃ সহ বচনং বিস্তবেষুরালপেযুং ॥২২। 

বিবাঁদিত ইতি। মাদৃশৈবিদত্ি: সহ অসৌ। বন্দী নহি বিবাদিতো ভবতেতি শেষঃ। 

তেনৈব ছেতুনা, ভবতৈব সিংহীরুতঃ সিংহসদৃশীকতো বন্দী, অভীতঃ সন্ বদতি বাদং 

করোতি। কিন্তু বন্দী অগ্ঠ মাং সমেত্য প্রাপ্য, নিহতো! ময়া পবাজিতঃ সন্, মার্গে পথি, 

তত্র অতএব অচলো। অক্ষৌ চন্রদযং যন্ত তাদৃশং শকটমিব, শেস্ততে শয়িত ইব জভীতৃতঃ 
স্থাস্তাতি 1২৩1 

ভারতভাবদীপঃ 
॥১৬। স্মাট সার্বভৌম: 0১৭__১৮| সোহহমছৈতং ব্রদ্ধ কথরিতুমাগতোহস্মি। এতেন 

কৃতত্তান্ত গ্রবনধম্ত ভাৎপরধ্মুপন্তস্তম ॥১৯--২১৪ বিজ্ঞানমভ] অপি পরাজয়ং প্রাপ্য 

ভাতো নিম; ৪২২ নিহতো নিন্দিত, শেনতে পুরো তবিসততি ৪২৩ 
বালক! তুমি বন্দীব শক্তি না জাঁনিযাই তাহাকে জয় করিবার ইচ্ছা 

করিতেছ এবং তাহাকে নিগৃহীত করিবাৰ আশা কবিতেছ !। পূর্ব্বে অনেক 

্রা্মণই বন্দীব সহিত বাদে প্রবৃদ্ত হইয়া__নূর্য্েব নিকট নক্ষত্রের স্তায় বন্দীব 

নিকট শোভা পান নাই ॥২১| 

বন্দীকে জষ কবিবাৰ অভিলাষী জ্ঞানমদে মন্ত অনেক পণ্ডিতই ভীহাকে 

নিগৃহীত কবিবার আশা কবিষা, তাহার নিকট আসিয়া, পরাজিত হইয়া, 

চলিয়। গিয়াছেন; সুতবাং ভাঁহাবা আব অন্ান্ত সদস্তেব সহিত আলাপ 

করিবেন কি করিয়া” ॥২২॥ 



১১০৪ মহাভাব্রতে বন- 

বাজোবাঁচ। 

ভ্রিংখক-ছাদশীংশস্ত চভুবিংশতিপর্ববণঃ। 
বন্্রিষর্টিশতাবস্ বেদার্ঘথ ম পবঃ কৰিঃ 1২৪॥ 

সি 

তি 

অস্টাবত্রহ্থোদূশং গর্ধমনহ্মানস্তং পরীক্ষিভূযাহ-ত্রিংখকেতি। ত্রিংশৎ পরিমাণমন্তেতি 

ভিংশকম্, পঞ্চকাদিবৎ পরিষাণদর্থে কন্প্রত্যর: পৃবোৌদরাদদিত্বাচ্চ তকারলোপ:, ভ্রিংশকেন 
প্রত্যেকতন্তিংশতা র্রিনৈধুক্তা ছ্বাদুশেতি জিংশকছাদশ শাকপাধিবাদিত্বান্মধ্যপদলোগী 
সমাদঃ। তথা চ প্রত্যেকততিংশদিনবৃক্তা গদশ ঘাস অংশা যন্ত তন্ত, চতুবিংশতিঃ পর্বাণি 
প্াধানাদমাবন্যাপূণিমারপাঁণি বন্্ তন, তথা বষ্্যা সহিতাঁনি শতানি বর্িশভানি পূ্ববন্ধ্য- 
পদলোপী সমান, তথা চ ভ্রীণি ব্টিশভাঁনি ঝট্যধিকানি ত্রীণি শতানি দিনরূপাণি অরাঁদি 

চক্তাস্থগ্রতিশলাকাপতির্যকৃকাষ্ঠানি বস্ত তত্ড তাদুশস্ত বৎসবচক্রস্ত, অর্থং প্রস্নোজনম। যো 

জনো বে জানাতি, স এব পরঃ প্রধানঃ কবি: পতিতঃ। তভন্চ ভূমস্ত প্রয়োজনং ন 

জানাদীতি ন প্রধান: পণ্ডিতঃ1 তেন চ বন্দিনা সহ বাদং কর্ভুং ন শক্ষযসীত্যাশরঃ | “অরং 
ঈন্তে চ চক্রা্গে ভুগে গুনকল্যবং ইতি বিশ্বং 

অভরেদ্মবধেরম্--তিষি্টিশতারস্তেতানেন ঝষ্ট্যধিক ত্রিশতযান্রদিনাগুকো! বতদরঃ সুচিতঃ। 
এব নীক্ষত্রনাবনবধ্দূর এবাবদীররতে ৷ তথা চ চান্দ্রে বৎসরে উক্তাপেক্ষয়া দ্বাদশতিধি- 

বৃদ্ধি, লৌরে পঞ্চদিনবুদ্ধিঃ, নৌবলাবনে একদিনবৃছিং, নাক্ষত্রে চ বটুত্িংশদ্দিননানতা। 
নাক্ষিনাবনবমরে হু বষ্ট্যধিকত্রিশতদিনেভ্যঃ পলেনাপি নাধিকভা ন বা ন্যনতা স্যাৎ। 

এব তাঁদুশবৎনরঘটকভগ়া ভ্রিংশদ্দিবসা দ্বাদশ মাসা্চাঁপি নাক্ষত্রনাবনা এব গ্রাহ্াঃ। তে 

চ “নাভীকষট্া তু নাক্ষত্যহোতাত্রং প্রচ্ছতে। তভ্রিংশতা ভবেম্মানঃ সাবনোহিকৌদিযৈস্তধা ॥” 
ইতি ক্র্ধ্যদিদ্ধাত্তবচনাছুদে্াঃ। তাদুশব্পবে চ ছাদশামীবন্থাঃ পৃর্ণিযান্চ ভবস্তীতি মিনিত্বা 
5তুবিংশতিঃ পর্বাদি জারন্থ ইতি জন্তব্পরতেনোক্তম ন্ তু ঘটকত্বেনেভি দংক্ষেপঃ | এষাং 
বিশেবদ্ক অনবগপ্রনীতত্ৃতিচিনতামিগ্রন্থে মলমানতহাদৌ চ লমূননের: 1২৪1 

রক্ষাৈতং কথচিতুমাগতোইস্বীতি গুতিজাননিম্টাবক্রং প্রতি পৃচ্ছতি পাঁজা-ত্রিংশকেতি। 
উভরতন্তীক্াগ্রাতিং বড়ভিঃ শলীকাভিব্রেকন্থিন্ শঙ্বৌ প্রোতমধ্যাভিঃ গৃথগন্গতাভিগ্ণদশার্ং 
আগভিচত্তৎ জিতে, ভন্র হাদশ বাশরং, অবাং বাশিশ্থরাত্মানঃ, বট খতবো নাভ; এবৈকম্থিন্ 
রাশ ভরিংশভিংশদহশান্িদেতউচত্রৎ বষ্ট্যা নাড়ীভিঃ পরিব্থীতে। অন্য বষ্্যধিকশতয়- 
পরিবর্ভৈঃ সাবনঃ দংবখনত্রো ভবতি? অন্দিংশক্রে কুলালচক্রবৎ প্রদক্ষিণমাবর্তমানে 

অষ্টাকক্র বলিলেন-“বরাঙ্গা! জাপনি আমার মত লোকের সঙ্গে বন্দীকে 

বিচারে প্রবৃত্ত করাইযা দেন নাই ঃ ভাহাতেই আপনি উহাকে দিংহেৰ তুল্য 
করিরা। দিয়াছেন; ভাই লে নিবে বিচাব কবিভেছে £ কিনব আজ দে 

আদাব দহিত বিচাবে গ্রবৃন্ত হইয়া পরাজিত হইবে এবং নিশ্চলচক্র ভগ্ন শকট 
যেদন পথে পড়িবা থাকে, তেদন নভার পড়িব৷ থাকিবে” ॥২৩। 



পর্ববণি নবাধিকখশততমৌহ্ধ্যায়ঃ। ১১০৫ 

অস্টাবক্র উবাচ। 
চতুবিংশতিপর্বব ত্বাং হাতি দাদশগ্রধি। 
তক্রিয্তিশতারং বৈ চক্রং পাতু সদাগতি ॥২৫] 

ভাবতকৌমুদী 

সবিশেষমেব তমর্থমবগচ্ছামীত্যাশীবপদেশেনাহ_চতুবিতি। হেবাজন্। চতুর্বিশতিঃ 

পর্ধাণি প্রাপডক্তামাবন্তাপুর্ণিমাৰপাণি ঘত্র তৎ, ঘট বস্তা খতব এব নাঁভিযো নাভিবয্মধ্য- 
বঞ্তিনো ঘস্ত তত, ছাদশ মাসা এব প্রধাব1 নেমবশ্তরপ্রাস্ভভাগা ত্র তৎ ত্রীণি বন্িযুক্রশতানি 
ব্ট্যধিকত্রিশতসংখ্যকদিনানি অবাণি অভ্যন্তবগততি্ধ্যবৃকাষ্ঠানি যত্র তত, তথা সদৈব গতি- 

গর্মনং ঘন্ত তচ্চ, চক্রং বৎসববপং চক্রং তত্র বিহিতো বিবিধো৷ ধর্শ ইত্যর্থ ত্বাং পাতু বন্ষতু। 
অহে।। জ্রিংশকেত্যাদিনা ত্বযোক্তত্ত পদার্থন্য অর্থ, তাবদহং জানাম্যেব ঈুর্গভিধানাৎ , 

পবন্ধ বর্ীভি দ্বাদশপ্রধি সদ্বাগতীত্যধিকবিশেবণত্রযোপাদানান্মমাভিজ্ঞতমধিকমূ। তদন্ত 
পাদানান্তব ত্বল্পমিতি ভাবঃ ॥২৫া 

ভারতভাবদীপঃ 
পিপীলিকাপঙক্তিবৎ প্রদীপং কুরধ্যাদঘঃ পবিভ্রমন্তি। তত্র চন্ত্রন্ত সপ্তবিংশত্যহোবাতৈ- 

ভর্গণভোগঃ | ক্্যন্য সপাদপঞচষষ্্যধিকেনাহাং শতত্রধেণ স এব সৌবঃ সংবৎ্সবঃ। অন্মিং- 
শন্রে স্বন্থগত্যা গচ্ছতোঃ সুর্ধ্যচন্্রযোর্যদা অত্যন্ত বিপ্রকর্ষ্তা পৌ্রাসী, যদা অত্যন্তং 
সন্নিকর্ষস্তারী দর্শন্তে দে পর্বণী। এবং চতুব্বিংশত্যা পর্ধবভিশ্চতুইপঞ্চাশদধিকেনাহাং শত- 
ত্রষেণ চান্ডরঃ সংবৎ্সবস্তত্রযং পুচ্ছতি ত্রঘাণামপি পৃথথক্কর্শস্থ বিনিযোগাৎ্। তথাচোক্তং 

মাধবে__ঞ্অবঃ পর্চবিধশ্চান্দ্রো ত্রতাদৌ তিলকাদিকে। স্ুজন্মাদিবরতে সৌরো গোসবাদিয 
সাঁবনঃ1” ইতি । ভ্রিংশকদাদশাংশন্ত ত্রিংশতো গণস্ত্িশকত্তে এব দ্বাদশসংখ্যকা অংশ! যস্তেতি 

সৌরসংবতরপ্রশ্নঃ। চতুবিিংশতিপর্বণ ইতি চান্তরন্ত। ভ্রীণি ঝষ্ট্যা সহিতানি শতান্তবা 
যস্তেতি পাবনস্য । ত্রিবিধস্তাস্তয কালচক্রস্ত যোহ্থং প্রযোজনং বেদে স পবঃ কবিরুৎকৃষ্টঃ 

্ান্তবর্শা ॥২৪॥ ইতি পৃষ্টোপব আহোত্তবং ষগ্লাভীতি। বিশেধার্থোজ্যা বিদস্তাপ্রকাশঃ 

শেযোহন্বাদঃ, প্রধযো৷ মাসা বাঁশষে! বা তেযু হি ত্রিংশদহোবাত্রা অংশা বা প্রত্যেকং 
প্রত্যেকৎ প্রধীষত্তে । চক্রং পাতু-_অন্মিন্ কালে যথাকালং বিহিতো ধর্ণস্থাং পাতধিত্য্থঃ। 
এতেন ধর্মন্য শ্রেষঃদাধনত্বং বিধীযতে কেবলকালজ্ঞানস্তাপুকষার্থত্বাৎ। মানাস্তবানবগতং 

প্রযেজিনবদর্৫থং প্রতিপাদযদ্ধি শান্ত, ভবতি অন্যথা শাস্তত্বব্যাঘাতঃ | এবমন্যত্রাপি বিধানং 

টব্যম। “বাশিক্জিংশল্লবস্তান্ ছবিষডন্রপততার্কেণ সৌবোহব্য ইষ্ট: লোমেঘিষ্টো তু চান্দী 
শবদপি চ চতুর্ষিংশকাৎ পর্বণাং স্তাৎ। গৌসত্রে সাবনোহবদো গগনবসগুণৈবাত্রাহৈবাশি- 

বাঁজা কহিলেন-__“্যাহাতে প্রত্যেকঃ ত্রিশটা ভাঁগ--(দিন) যুক্ত বাবটা অংশ 

(মাস) আছে, চবিবটী পর্ব্ব (বাবটা অমীবন্তা। ও বাবটী পুর্িমা) রহিঘাছে 
এবং লমুদ্রাধে তিন শত যাঁটটী অব (দিন) আছে তাহাব অর্থ ঘিনি জানেন, 
তিনিই প্রধান পণ্ডিত” ॥২৪॥ 

অষ্টাবন্র বলিলেন-_“যাহাতে চবিবিশটী পর্ব (বাঁবটা অমাবস্তা ও বাবটী 
বন-১৩৯ ৮৮) 



১১০৬ মহাভারতে বৰ্ন 

বাজোবাঁচ। 

বড়বে ইব সংযুক্তে শ্টেনপাতে দিবৌকসাম্ । 
কম্তযোগর্ভমাধতে গর্ভ স্ুযুবতৃশ্চ কম্ ॥২৬ 

অফ্টবন্রু উবাচ। 

মাম্ম তে তে গৃহে রাজন্! শাত্রবাণামপি গ্রবযূৃ। 
বাতসাবথিরাগস্তা গর্ভং হৃযুবতুশ্চ তম্ ॥২৭॥ 

স্পট শত পাশা স্পট পপ ক রি 

বত ? 

অষ্টাবত্রং পবীক্ষিতুমিদানীং স্পষ্ট পৃচ্ছতি_বডবে ইতি। বডবে ইব বখব্ছং ঘোটকীদষ- 
মিব, সংযুক্তে পক্পবমিলিতে, তথী স্টেনযোঃ পক্গিণৌরিব পাতে। ভ্রতগমন্ং যযোপ্তে তাুইৈ 
চ যেব্যী স্তঃ যছত্্যং তিতীত্যর্থ, দিবৌকসাং দেবানাং মধ্যে কৌ জন তষো:, গং 
বীজম্, আধত্তে জনষতি তছস্তদ্যমূৎপীদ্যতীত্যর্য, তে ব্যজী চ. কং গর্ভং কিং বস্তিতি ত্রাৎ 
পরধ্যম্, হুযুবতুঃ উৎপাদযামাসতুঃ 1২৩ 

গুনবপ্যাশীঘূর্থেনৈৰ সকৌতুকং নিদুশধৌতবং দত্ডে_মাম্মেতি। হে বাজ্ন্! তে 
শাত্রবাণামপি গৃহে-তব কী৷ কথা তব শত্রণামপি ভবনে, তে ব্যক্তী বিদ্যাশনী ইতার্ধ, 
ত্রবং মান্ম পততমিতি শেষ । তথা চ বথে ঘোটক্যাবিব আকাশে বিছ্যাদশনী সংযুক্ত 

হ্যাতাং শ্টেনযোঃ পক্ষিণোবিব চ তষোদ্রতমেব পতনং স্তাৎ। কিঞ্ক গৃহে অশনিপীত্ 
সর্ধথা সম্ভবতি, দাবি্যাতুপর্ধযাববণাভাবে বিছ্যৎপাঁতৌহপি নিতবাং সম্ভবতি নযনত্তুজ্ননা- 

গতিবাত্বনঃ সচিতা। ইদানীং কৃতযোঃ প্রধ্ঈষোঃ ত্রমাছুততবছৃষমাহ__বাঁতেতি। আগন্তা 

প্রীবৃটকালাদাবাগমনশীলঃ, বাতে। বাষুঃ সাবধিশ্গালকো যন্ত স মেঘবপ ইন্ছো। দ্বেং, তয় 
গর্ভমাধত্তে ইত্যনবৃত্তি:, তথা চ দরিবৌকসাং মধ্যে মেঘবপ ইন্দ্র দ্বেন্তে বিছ্যুদ্শনী জনয 

তীত্যর্থঃ। তথা তে পুনবিছ্যদশনী এব তং বাতসাবধিং মেঘম্. গর্ভমাত্মনোবেক বীজ 

ভাব্তভাবদীপঃ 
ষুসাদৃতাখ্যস্চর্ত-যাজাং স্বসমঘবিহিতাঃ শ্রেষসে স্ক্যর্খাগ্রযাঃ ।” 1২৫7 বখসংঘুক্তে অশ্থে ইব 
সহচাবিণ্যো, শ্ঠেনপাতে শ্রেনবদ্কস্থাৎ পতনশীলে যে উভে বর্ডেতে দিবৌকসাং দ্বোনাং 
মধ্যে তযোঃ স্ষিনং গর্ভ. কো ধত্তে কমু গর্ভে তে উৎপন্ভেতে কর্চ জনঘত ইত্তৎঃ।২৬_ 

পৃণিমা), ছযটা নাঁভি-ধেতু), বারটা (মাসবপ) চক্রপ্রন্ত এবং তিন শত ফাটা 
(দিনবপা। অব আছে, নিবন্তব গমনশীল সেই (বংসবরূপ) চক্র আপনাকে বক্ষ 
করুক” ॥২৫] 

বাজা বলিলেন--“ছুইটা ছোটকীব ন্যায় যাহারা পরস্পব সংযুক্ত থাকে 
এবং ছুইটা শ্তেনপক্ষীব ন্যাষ যাহাদেব অতিদ্রত পতন হয়, দেবতীদেব মধ্যে 
কোন্ দেবতা সেই ছুইটা বন্তকে উৎপাঁদন কবেন?1 এবং সেই ছুইটা বন্ধ 
বা কোন্ বস্কে উংপাদন করিষাছিল 1” 7২৬! 



পর্র্বণি নবাধিকশততযোহধ্যায়ঃ | ১১০৭ 

রাজোবাচ। 

কিং স্বিৎ স্ৃপ্তং ন নিমিষতি কিং স্বিজ্জাতং ন চোপতি ! 
কন্ত স্বিদ্ধুদয়ং নান্তি কিং স্বিদ্বেগেন বর্ধাতে ॥২৮] 

চে 

ভাবতকৌমুদী 
সথযুবতুঃ আদিসর্গ এবোৎ্পাদযামাসতুঃ । তথা চ বিছ্যাদশন্াদিজ্যোতিঘা মেঘোতপত্তি, 

মেঘেন চ বিছ্যুদশন্যৎ্প্তিবিতি পর্বস্পবমেধাঁং জন্তনকভাবো বীজবৃ্বছ্িতি ভাব: 1 তথা! 

চোক্ং মেঘদূতেহপি-_“ধূমজ্যোতিঃসলিলমকতাং সন্গিপাতঃ কক মেঘঃ” ২৭] 

কিমিতি। সর্বত্র স্বিদ্িতি প্রশ্নে! কিং ভূতং প্রাণীতি যাবৎ, স্বপ্তং নিত্রিত, নখ, ন 

নিমিবতি নধনধুগন ন ঘুদ্রধতি সবি কিং ভূতং জাতং সৎ, ন চোপতি ন স্পন্দতে স্থিৎ। 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

উত্তবং-_তযোর্নাাপামঙ্গলমিতি মনা পবোক্ষেণ নিদ্দিশতি, তে উভে অধিদৈবং বিছ্বা- 
দশনী। অধ্যাক্্রং ছুইখমৃত্যু। বিছ্যুদ্চিবশনিবঙ্কাবা ইতি পধ্মাসিবিদ্ভাবাং তবোর্ডেদেন 
ব্যপদেশাৎ ক্রমাদাকাশেন দেহেন চ বথেন ব্ডবে ইব নিত্যসংযুক্তে শ্তেনপাতে চ তে তব 

গৃহে মান্ম স্তাতামূ। হে বাজন্। তব শাত্রবাণামপি গৃহে ম। ন্ম স্তাতামিত্যন্তামজ্ত্ৎ তবো- 
দশিতম্।  বাতসাবধির্সেঘো মন্শচ আগন্তী আকাশাদুবষ্টার্থ, স্ুবপ্ধ্যাখ্যাৎ্, কাবণাৎ 
কর্দমফলভোগার্থমুদেস্স্তে উভে পূর্বোক্তে বিদ্যুদশনী ছুঃখমৃত্যু চ গর্ভে ধত্ত ইত্যেকমুন্তবমূ। 
তে চট তমেব বাতসাবথিং বৈচ্যুতমগ্মিং মনশ্চ সুযুবতুবিত্যপবমূ। যথা ধূমজ্যোতিবাদি- 
সনিপাতবপত্ধাদগ্িৰপো মেথোহগ্সিমেব বিছ্যুাদিদ্বাবা ন্থতে এবং মনঃপ্রতবৌ ছুখমৃত্য 
স্ববাসনাৰপেণ মনসঃ কাঁবণে ভবতঃ, তথা চ বীভান্কুববন্মনসো ছুঃখাদেশ্চ হেতুহেতুমূভীবাৎ 

মনদো লষো ছুঃখাভাবার্থমভ্যসনীষ ইত্যর্থঃ। এতেন “অশ্মা পিনন্ধং মধু পর্্যপত্ঠন্মতনং ন দীন 
উদদনি ক্ষিধন্ত”সিতি মন্রর্ণ উপবুংহিতঃ | অশ্মা অশনবতা জলং শোষ্বতা মেঘেন বিষধান্ 
ভুঙ্ধানেন মনসা বা! মধু সলিলং তদ্দেকবসং ব্রহ্ম বা পিনদ্মাচ্ছাদিতম্। মনসো ছুঃখহেতুতং 

্াত্মখেনাহ-মত্স্তমিতি। নেত্যুপমার্ধো. নিপাতিঃ। দীনেহল্পে,। উদনি উদ্দকে, 

ক্ষিষস্তং নিবসত্তং মত্ল্তং ন মীনমিবাকুলমিত্যর্থ ৷ ক্গিঘন্তমিত্যস্যৈব বা ক্রিশ্যমানমিত্যর্থঃ | 

“হম্মেঘো ছুঃখমৃত্যু তডিদশনিসমে শ্রেনবচ্ছীত্রপাতে নিত্যোদদ্ধে বথেইশ্থে ইব কবণন্থবা- 
বীশ্ববঃ প্রাজখোখঃ | ম্বে গর্ভে ধত্ত এনং স্থযুবতুবিতবে বাননাতন্তত্ন্তাং চেতঃশাটাং 
শিরত্ধযাদস্থপবনবশাং বিশ্বচিত্রাং মুমক্ষঃ |” ॥২৭| স্বপ্নঙিতি স্বপিতৃবোজিডিতি অকাবাস্তত্ত 

অষ্টাবন্র কহিলেন--“্বাজা | সেই ছুইটা বস্ত (বিদ্যুৎ এবং বস্তু) নিশ্চয়ই 
যেন আপনার শক্রগৃহেও পতিত হয না। প্রীয় বর্ধাকালেই আঁগমনশীল বাষু 
চালিত একপ্রকার বন্ত (মেঘ) সেই বস্ত ছুইটাকে (বিদ্যুৎ এবং বজজকে) উৎ- 
পাঁদন করে, আবাঁৰ দেই বস্তু ছুইটাই (বিদ্যুৎ ও ব্জ্ই) নেই বস্তুকে (ম্ঘকে) 

উৎপাদন করিয়াছিল” ॥২৭॥ 

(২৮) কিং ্ ষিৎ স্বপ্ন ন নিম্বিতি বাঁ বকা। 



১৯০৮ মহাভারতে বন 

অস্টাবক্র উবাচ। 

মওস্যঃ স্ৃপ্তো ন নিমিষত্যণ্তং জাতং ন চোঁপতি। 

অশ্মানো হুদয়ং নান্তি নদী বেগেন বর্ধতে ॥২৯॥ 

“চুপ মন্দাযাং গতৌ” ইতি ভৌবাদিকন্ত চুপধাতোঃ গ্রযোগঃ | বস্ত ভূত হবং নাস্তি 

স্বিৎ। কিং বন্ত চ বেগেন বর্দতে স্থিৎ। প্রগমপাঁদে অক্ষবাধিক্যমার্ধম্ 1২৮ 

মহ্ম্ত ইতি। মৎ্ল্ুঃ জুপ্তো৷ নিত্িতঃ সন্রপি, ন নিমিষতি নযনযুগলং ন মুদ্রধতি। অগ্ুং 
জাতং সৎ, ন চোপতি ন স্পন্দতে। অশ্মনঃ পাঁষাণন্ত পাষাণতুল্যনিষ্ঠ্রজনগ্যেত্য্থ, হ্বাষং 
নাস্তি। তথা নদী বেগেন বর্দতে, তীব্ভঙ্গক্বণাদিতি ভাবঃ| ইং যথাশ্রুতব্যাখ্যানে- 
নৈবোপপত্তৌ৷ নীলব্শ ব্রক্মপব্তব্যাখ্যাযাং দাকণক্টবন্পনমাষাসমাত্মেব | ন চ ব্তগ্গোগ্তং বৈ 
কথযিতুমাগতোহইস্ি”. ইত্যষ্টাবক্রোজ্যা  বেদবাক্যোক্রেবাবশ্যকতাদ্রহষপবত্বব্যাখ্যানমেব 
যুক্তমিতি বাচ্যং বাজ: গ্রশ্নেযু তথাবিধতবাদর্শনাৎ উত্তবস্ত চ প্রশ্নীনূসাবিত্বনিষমাৎ 1২৭ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

স্বপ্রলশবন্য শবগ্নীবস্থাবদ্াচিত্বম্, স্ুযুপ্তযবস্থাং প্রাপ্ত, কিং ন নিমিষতি লুপ্তদঙ্, ন ভবতীতি 
রশনর্ঘঃ ॥২৮] তদ্যথা--প্মহান্ যত্ন উভে কুলে অন্ুঞ্ধরতীপ্ত্যাদি শ্রত্যা মতন্তোপমিত- 

শ্চিদ্রপঃ পুষে জাগ্রৎ্স্বপ্নযোবিহপবলোকযোশ্ঠ সঞ্চরণেন শ্রান্তো মত্ন্ড ইব কৃলদ্ষসধণরেণ 

সুপ্তিপ্রলযযোঃ কার্ধ্যকাবণসভ্ঘাতস্ত  নিখিলপ্রাণনা দিশক্য.প্রবমেহস্পবতদৃকৃশভ্িবেক 
এবান্তে। নহি প্টেবিপবিলৌপো বিছ্বাতে বিনাশিত্বাশ্দিতি শ্রতেন্তদুপরমাভ্যপগমে 

কতহানাদিদৌোষপ্রাপ্তিঃ স্খমহমেতাবস্ত, কাঁলমস্বা্গমিতি পবামর্শানুপপত্তিশ্চ, অন্াবিনা- 

শিত্বাদজাতত্বম। যত্ত, জাতমণ্ড ব্রহ্মা ভূতভৌতিকাম্ববং তন্ন চোপতি “চুপ মন্দাযাং 
গতৌ” ন চেষ্টতে কিস্ব়মেব ভক্টে্ট্যতে ইত্যর্থ । অশ্মনোহশবীবন্ত হদষং শোকাযতনং 
নাস্তি। "্ম শবীবস্মিতি থাক্কঃ। "অশবীবং বা বদত্তং ন প্রিষাপ্রিষে স্পৃশত:।” “তীর্ণে| 
হি তদা সর্ধধান্ শোকান্ হৃদযস্ত ভবতীপ্তি শ্রত্যোত্তব্দৃ্ে্দহাছস্ষে যোগী নির্নক্কো জীব- 
নুক্তো ভব্তীত্যর্থঃ। নদী চিত্তনদী, যোগিনো বুৃখিতস্ত বেগেন সগ্ঃ রুত্সপ্রপঞ্চরূপেণ 
বর্দতে যোগিঘৃষ্টা স্বাগ্রবদ্যবহাবিকোহপি প্রপঞ্চো দুর্টিসমদমযোৎপত্তিক ইত্যর্চট। এবং 
দগলোপো দৃগস্ত জাভাং দেহাসঙ্কিনো মুভি: সংসাবস্ত মনোমাত্ত্বং চাত্র দরশিতম্। 
দ্পুংযীনো নিনিমেষঃ স্বর্পিতি ভবনদীচাবখিক্নঃ স্ববপে, জাত, ব্র্ধাগুপিওং জডমপি জবতে 

রাজা বলিলেন--“কোন্ প্রাণী নিদ্রিত হইয়াও নয়ন মুদ্রিত কবে না? 
কোন্ প্রাণী জন্মিবার পরে স্পন্দিত হয় না? কাহার হৃদয় নাই? এবং কৌন 

বস্ত বেগে বৃদ্ধি পায় ? ॥২৮। 

অষ্টাবন্র কহিলেন--“মৎস্ত নিত্রিত হইয়াও নয়ন মুদ্রিত, করে না; অও 
(ডিম) জন্সিবার পরে স্পন্দিত হয় না; পাবাণতুল্য নিষ্ঠুর লোকের হ্রদ 
নাই এবং নদী বেগে বৃদ্ধি পায়” ॥২৯| . 



পর্ববণি দশাবিকশততযোহধ্যায়ঃ ১১০৯ 

বাজোবাচ। 

ন ত্বাং মন্তে মানুষং দেবসত্ব ! ন ত্বং বালঃ স্থবিরস্ত্বং মতে! মে। 

ন তে তুল্যে৷ বিগ্ভতে বাক্প্রলাপে তম্মাদ্বারং বিতবায্যেষ বিদ্বন্! ॥৩০1 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্মাং সংহ্তায়াং বৈয়ানিক্যাং বনপর্ববণি 

তীর্ঘধান্রায়ামহ্টাবক্রীযে নবাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 1০] % 
77922 শি 

দশীধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 
১ 

অফ্টাবন্র উবাচ। 

অভ্রোগ্রদেন । জমিতেষু রাঁজন্! সমাগতেম্বপ্রতিমেযু বাজন্র | 

নাবৈষি বন্দিং বরমত্্র বার্দিনাং মহাজলে হংসমিবাদদামি ॥১] 

ভাবতকৌমুদী 

বিশ্মবমান আহ--নেতি | হে দেবসত্ব। দেবতুলাপ্রভাব।| বাচঃ প্রলাপে কথনে ॥৩০| 

ইতি মহামহোপাধ্যায-ভাবতাচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহবিদানসিৰা ্তবাগীশভট্টাচার্য-বিবচিতাষাং 
মহাভাব্তটাকাধাং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যাধাং বনপর্ব্ণি তীর্ঘযাত্রাযাং 

নবাধিকশততমোহধ্যাষঃ ॥০| 
০8৯2 

অত্রেতি। উগ্রা ভীষণা পেনা যন্ত সঃ। হে উগ্রদেন। বাজন্্। অত্রেবানীম্, 

অত্র সভাষাম্, সমাগতেষুঃ সমিতেষু, সম্মিলিতেবু চ, অপ্রতিমেযু নিকপমেবুং বাজন্থ মধ্যে, 
ভাবতভাবদীপঃ 

যেন লোহাশ্মনীত্যা। যস্তাকাষস্য নান্তি কচিদপি হদ্যং শোকনীভং সমাধো, যহস্থা মাযা- 
নদীষং ভ্রতমহমিদমাগ্যাত্মনোদেতি সোহস্মি ॥” ২৯ বাক্প্রলাপে বাচাং প্ররুষ্টে সংলাপে, এষ 

বন্দী দৃশ্ততামিতি শেষঃ ॥৩০| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্বণি নৈলকষ্ীযে ভাবতভাবািপে নবাধিকশততমোহ্ধ্যাষঃ 1১০৯] 
8৯৪7 

বাজা বলিলেন_“হে দ্রেবতুল্যপ্রভাবসম্পন্ন বালক! আমি তোমাকে 

মানুষ বলিয়া মনে করিতেছি না! এবং আমাব ধাবণা হইতেছে যে, তুমি 

বালক নহ, তুমি পবম বৃদ্ধ। বাক্পটুতায় তোমাৰ তুল্য লোক নাই ; অতএব 
হেবিদ্বন! এই আমি তোমাকে দ্বার ছাড়িয়া দিলাম” ॥৩০1 

(৩০) *বিতবাম্যেষ বন্দী_বা বকা। * *ততরস্িশদরধিকণততম -”--বা ব কা] 
“শা পিকছিংশদধিকশততম””--নি | 



১৯১০ মহাভারতে | ব্ন- 

ন মেহগ্য বক্ষ্যস্ততিবাদিমানিন্! গ্রহং প্রপন্নঃ সরিতামিবাগমঃ | 
হুতাশনস্তেব সমিদ্ধতেজনঃ স্থির! ভবন্বেহ মমাগ্য বন্দিন্! ॥২॥ 
ব্যান্তং শয়ানং প্রতি মা প্রবোধ আশীবিষং সঞ্কণী সংলিহানমূ। 
পদাহতত্তেহ শিরোহভিহত্য নাদফট৷ বৈ মোক্ষ্যসে তমিবোধ 1৩1 
যো বৈ দা সংহননোপপনঃ স্থছুর্বলঃ পর্ববতমাবিহ্তি | 
তস্তৈব পাণিঃ সনখো বিশীরধ্যতে ন চৈব শৈলস্ত হি দৃশ্থাতে ব্রণঃ 081 

ভারতকৌমুদী 
বাঁদিনাং ববং বন্দিম্ নাবৈমি ন পবিচিনোমি + অবৈমি চেত্তদা মহাঁজলে হংসমিব আদদামি। 
বন্দিশব্দ ইকাবান্তো নকাবান্তশ্চান্গীকৃত ইত্যুক্তম্ 1১ 

নেতি। হে অতিবাঁদিমানিন। বন্দিন্। গ্রহ বাদে পবাজিতো জলে মঙ্জনীষ ইতি 

পণম্, প্রপন্নঃ প্রাপ্তস্থম, অগ্চ মে মগান্তিকে, সবিতামাগম আগমনমিব, ন বক্ষ্যসি অগ্রতিহতং 

বাদদং কর্তং ন শক্ষ্যসি, প্রবাহ ন প্রা্্যতি চ1 অগ্ঠ সমিদ্ধতেজসে! হুতাশনস্তেব মম নমীপে, 
ইহ্দোনীম্; স্থিবো। ভবন্ব ভব ॥২। 

ব্যাগ্রমিতি। প্রতি ইখস্ৃতম্, মা মাম্, শযানং ব্যাত্রমূ, স্ককণী সংলিহানম্ আশীবিষ্চ 

গ্রবোধ জানীহি। অতএব পর্দাহতন্ত তন্তাশীবিবস্ত শিবোহপ্যভিহত্য অদষ্ঃ সন ন মোক্ষাগে, 

তনিবোধ জানীহি। পিতবং বিজধমানো! মঘ1 বিজেব্যদ এবেতি ভাবঃ। 'প্রতীখতভূতভাগযোঃ” 
ইত্যাদি হৈমঃ 1৩1 

ভারতভাবদীপঃ 
অন্রেতি ॥১| গ্রহ পবাজিতন্ত জলে নিপাতনবপং পণৎ প্রপন্ন; স্বীকৃতবান্ মে মম 

গুবতো ন বন্গ্যসি প্রত্যুত্বমিতি শেখ । সমিদ্ধতেসঃ প্রলষকালেহত্যন্তং প্রদীপতনতাগেঃ 
পুবে! যথা নদীবেগঃ শুষ্ঠতি তথা শুক্কো! ভবিষ্যসীত্যর্থঃ 1২। মা মাং প্রবোধ জানীহি, 

তৌবাদিকন্ত বুধের্লোটি বপম্, অসদ্ধিবার্ধ, পদাহতন্ত মৎপিতুনিগ্রহণাদহৎ পূর্বরমের ত্যা 

অষ্টাবন্র বলিলেন-_-“উগ্রসেন ! রাজী! এখন এই সভায় আগত ও 

সম্মিলিত অসাধাবণ রাঁজাদেব মধ্যে বাঁদিপ্রধান বন্দিকে আমি চিনিতে 

পাঁবিতেছি নাঃ যদ্দি চিনিতে পারিতাম, তাহা হইলে মহাঁজলে হংসেব ন্যায় 
তাহাকে ধরিতাম ॥১1 

হে অতিবাঁদিন্সন্ত বন্দি! নদীর আত যেমন অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত 

হয়, তেমন তুমি পণ স্বীকার করিয়া আজ আমাব নিকটে অপ্রতিহতভাঁবে বাদ 
চালাইতে পারিবে না আমি- প্রজ্ছলিত অগ্নিব তুল্য; স্থৃতবাং তুমি আজ 

আমার নিকটে স্থির থাক দেখি 1২1 

তুমি এইবপ আমাকে শায়িত ব্যান এবং ও্প্রাস্ত লেহনকারী সর্দ বলিধা 
মনে কর; তুমি পদাঘাত কবিয়া' আবাঁব মস্তকেও আঘাত করিয়াছ ; অতএব 

দংশন না পাইয়া মুক্ত হইতে পারিবে না, তাহ! জানিয়া রাখ ॥৩। 
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সর্ষ্বে রাজ্জঞো মৈথিলস্ত মৈনাকস্তেব পর্ধ্বতাঃ | 
নিকৃষ্টভূতা রাজানো বসা হ্নডুহো যথা ॥৫1 

যথা মহেন্দ্রঃ প্রবব স্থরাণাং নদীধু গঙ্গা প্রবরা যখৈব। 
তথ৷ নৃপাণাং প্রবরস্থমেকো বন্দিং সমভ্যানয় ম্সকাশম্ ॥৬| 

লোমশ উবাচ। 

এবমফ্টাবন্রঃ সমিতৌ হি গর্জন্ জাতক্রোধে বন্দিনমাহ রাজন্! | 
উক্তে বাক্যে চোতরং মে ব্রবীহি বাক্যস্ত চাপুযুতরং তে ব্রবীমি ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

যইতি। যঃ জুছুর্বলঃ সংহননোপপন্তঃ শবীবী, দর্পাৎ, পর্বতম্, আবিহস্তি পাণিনা 

তীডযতি, তশ্তৈব সনখঃ পাণিবিনীধ্যতে » কিন্তু শৈলল্ত ব্রণ: ক্ষতমূ, নৈব দৃশ্ঠতে। মবা 
মহ বাদে ত্বৎ্পবাজযে গর্ব এবেত্যাশযঃ ॥৪॥ 

বদদিপবিচঘলাভাষ বাজানং স্তৌতি দ্বাভ্যাম্বসর্ব ইতি। মৈনাকন্ত পর্বতন্তাত্তিকে 
অন্ঠে পর্বতা ইব, অনডুহো বৃষস্তাত্তিকে বসা যথা! চ, তথা মৈথিলস্ত অনকন্ত বাজ্ঞোহস্তিকে 
অন্ঠে সর্ষের বাজানো! নিকষ্টভূতাঃ ॥৫| 

যথেতি। এতত্ন্তবপ্রযোজনং মৎ্সকাশে বন্দেঃ সমানযনমেবেতি ভাবঃ ॥৬| 

এবমিতি। হে বাজন্! যুধিষিব। জলে পিত্রাদীনাং নিক্ষেপাজ্জাতক্রোধঃ অষ্টাব্রা, 
সমিতৌ সভাষাম্, এবং গঞ্জন্ বন্দিনম, আহ ব্রবীতি স্ম। মে মথা কস্মিংশচদ্বাক্যে উ্তে, 
ত্ব্' তন্তোত্তরং ত্রবীহি ব্রুহি » তথা তে তব বাক্যন্ত চ অহমপি উত্তরং ব্রবীমি । আবধো- 

বন্মিন্ বাদে পক্ষদ্যং স্থসঙ্গতমেবাস্তামিত্যাশযঃ ॥৭1 

ভারতভাবদীপঃ 

পদাহতত্তস্ত মে শিবোইভিহত্য ত্বং ন মুচ্যসে অদষ্টঃ সন্ ইত্যথঃ ॥৩| সংহননেন দেহেন দৃচকাষ- 
স্বেনোপপন্নঃ ॥১--৫॥ বন্দিং বন্দিনমূ, বিভক্ালোপে নকাবলোপ আর্ধঃ1৬--৭] পূর্ববং 

যে লোক অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াও হস্তদ্বারা পর্ধবতকে আঘাত কবে, তাহাবই 
হস্ত নখেব সহিত বিশীর্ণ হইয়া যায়ঃ কিন্তসে পর্ধতেব কোন ক্ষত দেখা 

যায় না ॥৪] 

মৈনাকপর্র্বতেৰ নিকটে যেমন অন্তান্ পর্ধবত এবং মহাবুষেব নিকটে যেমন 
বম সকল নিকৃষ্ট, তেমন জনকরাজার নিকটে অন্য সকল বাঁজহি নিকৃষ্ট |তা 

বাজা! ইন্দ্র যেমন দেবতাদের মধ্যে প্রধান এবং গঙ্গা যেমন নদীসমূহের 
মধ্যে প্রধান, তেমন একমাত্র আপনিই বাজাদের মধ্যে প্রধান; অতএব 

আপনি বন্দিকে আমাৰ নিকটে আনয়ন ককন” 1৬ 

লোমশ বলিলেন--“বাজা ! জাতক্রোধ অষ্টাবক্র সভার মধ্যে এইবপ 
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বন্দ্যুবাচ। 
এক এএবাগ্রিবনুধা! সমিধ্যতে একট সূর্ধ্যঃ সর্ববমিদং বিভাতি। 
একো বীরো দেবরাজোহরিহস্তা যমঃ পিতুণামীশ্ববশ্চৈক এব ॥৬॥ 

অষ্টাবক্র উবাচ। 

দ্বাবিন্রাঞমী চরতো। বৈ সখাযৌ ঘো৷ দেবর্ধী নারদপর্ব্বতৌ চ। 
দ্বাবশ্থিনৌ দ্বে রথস্তাপি চক্রে ভার্ধ্যাপতী দো বিহিতৌ বিধাত্রা! ॥৯| 

ভাঁরতকৌমুদী 

ইথখৈকাদিসংখ্যাক্রমেণৈব বাদে মহতী ুবিধা শ্তাদিত্যাশষেন পূর্ববপগগাশ্রযনেব বন্ু- 
বাচ--এক ইতি | এক এবাপ্িঃ, বহুধা দগ্গিণাগ্যাদিকপেণ, সমিধ্যতে যাজকৈকদদীপ্যতে । 

একই ক্যা) ইদং দর্ধং জগণ্, বিভাতি বিভাপযতি প্রকাশঘতীতি যাবৎ ; একো বীবো৷ 

দেববাজঃ অবীণাং বহুনাং শত্রণাং হস্ত , এক এব যমশ্চ বনুনাং পিতণাং লোকানামূ, ঈশ্বঃ 
অধিপতিঃ। একত্বাবচ্ছিননাঃ কিঘন্তঃ পদার্থা ম্যা প্রদশিতাঃ, ত্বমিদানীং দ্িতাবচ্ছননান্ 
প্রদর্শযেতি ভাঁঝঃ। এবমন্যত্রাপি বোধ্যম্ ॥পা 

দ্বাবিতি। ইন্্রামী দো, সখাযো মিলিতৌ! সর্তোঁ, দর্শযাগাদৌ চবতঃ *ইন্্া্গী ষত্র ইষেতে 
মাসা্দিঃ স প্রকীরভিত” ইত্যাদিশ্মতেঃ। নাঁবাপর্বতাবেতো দো দেবী সখাযো। অহচবো, 
দরমযসীম্বঘ্ববকালাদৌ তখৈব দেববাজাস্তিকোপস্থিতেঃ ৷ ছে অশ্থিনৌ অশ্গিনীকুমাবো 

সখাযৌ পহুচবৌ, তখৈব স্থবন্াদ্িনা দর্শনাৎ। বথন্াপি দে চক্রে, পথিনী সহচবে, সর্ব্র 
তথা প্রত্যক্ষাৎ। তথা বিধাত্রা ভার্ধ্যাপতী ছে বিহিতৌ! সথিত্েন সহচবদেন স্্টো 
গ্রােণ সর্বাত্রৈব তথ! দর্শনা |৯| 

ভাবতভাঁবদীপঃ 

প্রতিজ্ঞাতং ব্রদ্ধাদৈতমেব বাদকথামুখেন গ্রপঞষন্ বন্দিমুখেন বৌঁদধপক্ষদুখাপষতি--এক 
এবেতি। যথা একোহঙ্সিঃ স্থ্য্যো বা ইতবাপ্রকান্ঠোহন্তপ্রকাশকশ্চ এবং দেবানামিক্জিযাণাং 

বাজা প্রধানভূতো ধীধাতুবহমিদমাগ্ভাবাবেণ প্রকাশমানো বীরোহবিহস্তেতি পবাতি- 

মততত্বাস্তবাভিভাববে| যমঃ সর্কেকিবাণাং নিষস্তা পিত্ণাং বিষযোপহাবদ্বাব! পালবিতুণা” 

গর্জন কবিয়া বন্দিকে বলিলেন--“আমি কোন বাক্য বলিলে, তুমি তাহাব উত্তব 

বল এবং তোমাৰ বাক্যে উত্তব আমি বলি” ॥৭॥ 

বন্দি বলিলেন--“যাঁজ্ঞিকেবা এক অগ্নিকেই বনুভাঁবে প্রজ্বলিত কবেন, এক 
হূর্্য এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত কবিয়া থাকেন, একমাত্র বীব ইন্দ্র বহু শত্রু বধ 
কবেন এবং একমাত্র যম বনু পিতৃলোকেব অধিপতি” ॥৮॥ 

অষ্টাবন্র কহিলেন--“ইন্দ্র ও অগ্নি ছুই জন মিলিত হইয়া বিচবণ কবেন, 
নাঁবদ ও পর্বত ছুই জন সহচব দেবধি, অস্থিনীকুমাবেরা ছুই জন সর্ধ্বদা সহচব 
থাকেন, রথেব চক্র ছুইট! নিরন্তব সহচব থাকে এবং বিধাতা-_ভার্ধ্যা ও ভর্তা 

এই ছুই জনকে সহচব,করিরা স্থি করিয়াছেন” ॥৯. 
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বন্দ্যুবাচ। 
উর মাত 

অধ্ধর্ধ্যবস্তিসবনানি তন্বযে ভ্রযো লোকান্ত্রীণি জ্যোতীংষি চানুঃ ॥১০॥ 

ভাবতকৌমুদী 
ভ্রিবিতি। কর্শণা ধর্াধর্মবপেণ, ইযং প্রজা জনঃ ত্রিস্তিবিধা ্্যতে সথবনবরতির্যগ 

বপা উৎপা্ধতে। তত্র ধর্েণ সুবঃ, ধর্মাধশ্শাভ্যাং নব, অধর্েশ চ তির্ঘ্যক্ ক্জ্যত 
ইত্যর্থঃ। ত্র খগযজুংসামবপ! বেদাহ, যুক্তা মিলিতাঃ সন্তঃ, বাজপেষং যত কর্মমান্র- 

মিত্যর্থঃ, বহস্তি নিষ্পাদঘস্তি। অধব্ধ্যব উপলক্ষণমিদম্ খতিজঃ, ভ্রিসবনানি উদ্দিতান্থুদিত- 

সাংহোমান্,।. তম্বতে বিস্তাবেণ কুর্বন্তি।  ন্বর্গমর্ত্যপাতালাত্মকান্্রযো লোকাঃ। 
চনতন্থ্্যাগ্সিবপাণি ত্রীণি জ্যোতীংষি তেজাংসি চ মুন আহঃ ॥১০| 

ভাবতভাবদীপঃ 
মিক্র্যাণাশীশ্ববো ভোক্তা কর্তা চ প্রধানভূত এক এব নান্যৎ ততং পৃথগন্তি। স্বপ্নে 

ক্রিঘাকাবকাদীনাং বুদ্ধিমাত্রত্ৰোপল্তাদিত্যর্যঃ | «বীর্দেবেন্্াঘিব্না তদিদমহমিতি 

ব্যক্তনানান্ববপ। স্বং চান্যঞ্ স্ববং সা প্রথঘতি ববিবৎ সা বিপুঃ সা চ মৃত্যুঃ | সা শ্রোত্াদেঃ 

প্রযোক্তী সকলমিদমিহ স্বপ্নবদ্ধীমযং শ্াদিত্যেবং তাকিকেণ প্রযমমুপগতো বন্দিনা 
বৌদ্বপক্ষঃ ॥৮ |] অস্টাব্কো দ্বাস্থৃপর্ণেতি মন্ত্রে তযোবন্যঃ পিগ্সনং স্যাৰস্ীতি নতমনশ্নন্যোহভি- 

গতি জ্ঞ ইতি পৈ্িবহগ্তব্যাখ্যাতেন প্রণব বুদ্ধিচৈতস্তবোঃ সখাঘাবিত্যুক্চেবিন্তা র্যা 
বত্তো সহৈব চবতঃ। ন হি দৃষ্তাব| বুঝের্রস্ং সন্তবতি প্রকাশ্ন্তের গ্রকাশতমিতি পব্হিলতি_ 
দববিভ্ত্ান্ী ইতি। স্বপ্রেহপি বাধিতাদ্বোদ্ধব্যাদবাধিতে। বোদ্ধাহন্যোহক্ীতি ভাবঃ। 
শ্থাত্ত্যাদিন্্র আত্মাহনলবদিহ পবাধীননিদ্ধিশ্চ বুদ্ধিদৃগণ্রুশ্ঠে তেহ্ঞবন্তে ইতি খনু বিবৃতে 

পৈষ্ষিনা দ্বেতি মন্ত্রের ভিন্নে দেবধিদপ্রভৃতিবদপি তে ক্র্ধ্যচিতরাংশ্তদাভে অন্যোন্তাপেক্সযা। 
চ ব্যবহৃতিপথগে চক্রবদ্ দম্পতীব |” ॥৯ বন্দী বোদ্ধ কন্দাধীনতমিতি মীমাংদকদত- 

মাহ-_ত্রিবিতি। পুখ্যেন দেবস্থাববমানুষঝপং জন্মত্রষং ভুর্তেনৈব লভতে। পাপেন 

নাবকস্থাববতি্যগ.বপং স্বর্গানবকাছ্ছা চ্যুতন্তৌবধিভাবপুর্বকমেব কেতোছাবা নুপশুতিরব্যগ 

যোনিসস্তবন্য শ্রোতপ্রসিদ্বেঃ অতএব ত্রযো। বেদ যুক্ান্তাৎ্পর্ধ্যের নন্গা ইব বাজপেয়োপ- 

লক্ষিতমাশ্রমমত্রযোচিতং কৃৎন্নং কর্মজাতং বহত্তি বেদস্তাপি বর্দমাতপবতগিতার্ঘ: | 
অব্বর্ধ্বো যজ্ঞন্ত যোক্তাবন্্ৈবর্ণিকান্্ীণ্যেব প্রাতঃদবনাদীনি ভিতে তেদ বথাললং 

কৃতন্ত কর্মাঃ কদং কানাছুবোধ্যেবাগুভবন্থাত্যর্ | ত্রযে। লোলাঃ হ্বর্নো নলকো ভুন্চেতি 

বন্দি বলিলেন_ধন্ম ও অধর্মবপ কর্ম (দেবতা, মন্তন্ত ও তির্যাক্ 

এই) ত্রিবিধ লোক হ্যপ্টি কবে, (সোম, খক্ ও বছু) এই তিনটা বেদ মিলিত 
হইয়া যজ্ঞাঁদিকার্ধ্য নির্বাহ কবে, বাঁজকেবা তিন বেলা হোন করবেন, (বর্গ, 

মত্ত্য ও পাতাল) এই তিনটা ভুবন এবং সুনিবা বলেন (চন্দ্র, নরধ্য ও অগ্নি) 
এই তিনটী তেজ” ॥১০1 

ব্ন-১৪৭ ৮৮) 



১998 মহাভারতে ব্ন- 

অস্টাবক্র উবাঁচ। 
চতুষটয়ং ব্রাহ্মণানাং নিকেতং চত্বাবো বর্ণা। যজ্ঞমিমং বহস্তি। 
দিশশ্চততো বর্ণচভূ্য়ঞ্চ চতুষ্পদা গৌরপি শশ্বদুক্তা 1১১ 

বন্দ্যুবাচ। 
পঞ্চাগ্নয়ঃ পঞ্চপদা চ পউ.কির্যজ্ঞাঃ পঞ্চেবাহপ্যথ পঞ্চেন্দরিয়াণি। 
দৃষটা বেদে পঞ্চচূড়াছপ্নরাশ্চ লোকে খ্যাতং পঞ্চনদঞ্চ পুণ্যম্ ॥১২। 

পপপপাীশিশিকিতা পপসপিপপিপপীপপপপপী 

ভারতকৌমুদী 
চতুঘমিতি। ত্রান্মণানাং নিকেতমাশ্রমঃ। নপুংসকত্মার্ধমূ। চতুষ্টযং চত্বুবযবং 

রহ্ষাাবি-গৃহি-বানপ্রস্থ-তিক্ষুবপচতুবিধমিত্যর্থঃ ৷  ব্রাক্ষণক্ষতিযবৈশ্ঠশূক্রবপাশ্তত্বারো বাঁ 
ইমং যজ্ঞং জ্ঞানযক্তমূ, বহস্তি নিষ্পাদঘস্তি। প্রাচ্যবাটীপ্রতীচ্যুদীচীবপাশ্চতমো দিশঃ | বর 
চতুবঞ্চ ব্রাদ্ণ-নদত্রিষ-বৈশ্য-শূত্রবপাশ্চতাবো বর্ণাঃ। বর্ণচতুষ্্বসাধ্যা জ্ঞানযজ্ঞাশ্চতুবিধা 
ইতি পূর্বববাক্যার্থ, অর তু বর্ণাশ্ত্বাব ইতি তাৎ্পর্ধ্যভ্দান্েঃ। গৌবপি শঙৎ সর্বদা 
চতুষ্পদ উক্তা ॥১১| 

ভারতভাঁবদীপঃ 
ভোগভূমবঃ। ত্রীণ্যেব বেদে জ্যোতিষ্মতং জ্যোতীংঘি হুখমারপ্রকাশকানি জাগ্রদাদীনি। 
“্তশ্য ত্র আবসথান্তবঃ স্বপ্না” ইতি শ্রুতেঃ নাস্তি ততোহন্ৎ ততমিত্যর্থঃ ৷ “দেব; স্থাগুর্নবঃ 

স্যাৎ সুক্ৃতকুদিতবো! নাবকস্থাধুরি্্যগ জন্ম ্রৈবর্ণিকঃ স্তাৎ শ্রৃতিধুগধিকুতো৷ বাজপেযাদি- 
ঘজ্জে। কালে কালে য্রন্থে কলমপি চ তথা তূগ্ধতে যক্তভাজঃ সন্থাগ্ৈর্যাস্তি লোকান্ 
স্ববনিনবকান্ স্বপ্নজাগ্রতসবু্ঠীঃ |” 1১০॥ অষ্টীবন্র এতদূদুষতি _চতুষ্যমিতি। ত্রাদ্ষণানাং 
্দ্মবিদাং নিকেতং ভ্ঞানোপলব্িস্থানং চতুষ্টৰং চতুঃসংখ্যাবযবোপেতম্। আতশ্রমত্রযা- 

দন্যোহত্তি মোক্ষাশ্রীমো। প্বদ্রহবেব বিবজেৎ্ তদহবেৰ প্রব্রজে”্দিতি শ্রুতিসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। ঘজ্ং 
ভ্বানযজঞং শুদরন্তাপ্ত্যতাধিকাবোহকর্ণবপত্ধাদিত্যর্থ,। দিশঃ শিঠন্ত ইতি দিশ উপদদিষ্টা, 
নন্তি চতল্লোহবস্থাঃ বিবাট্কুত্রান্ত্ধামিতুর্যসাক্ষাৎকাববপাঃ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ছেত্যঃ দর্ব- 
প্রাণিপ্রসিদ্ধেভ্যোহন্যা ইত্যর্চঃ। অতএব তাসাং বাচকং চতুষ্টযকাব-উকাবমকাবার্দমাতা- 
রূপন্পনিষপ্রসিদ্ধম। ন চার্দমাত্রাযা অপ্রসিদ্ধজং বাচাং যন্মাচ্চিতুপ্দা পবা! পর্তী 
মধ্যমা বৈখবীতি পাদচতু্ববতী গৌধাশী শশ্বৎ সদৈবোক্তা। প্চত্বাবি বাক্পবিমিতা 
পদানীগতি মন্ত্রে ইতি শেষ । “জিজ্ঞন্তং ত্রদ্দম মন্তিব্রতিবণিঘতিভিজ্ঞ্ণনষজ্ঞেহধিকাবি, 
চাতুরদর্যৎ চতুপাঞ্ণ তছুপদিশতি বাগওথত্রেশশুদ্ধমূ। চত্বাবো বাচি বর্ণ অ-উ-ম-দলকলা 
বৈখবীমধ্যমাথ্যো। পষ্ঠন্তযাখ্যঃ পবাখ্যঃ ন চতুববববঃ প্রত্যযোহস্তাঃ প্রসিদ্ধ: 1” ॥১১] তুবীষ- 

আষ্টাবক্র বলিলেন -_“ত্রহ্মচাবী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিঞ্ষু-_এই চারিটা ত্রা্মণেব 
আশ্রম; ব্রা্দণ, কষত্রিয, বৈশ্য ও শূত্র_এই চারি বর্ণই জ্ঞানযজ্ঞ কবিতে 

পাবেন ; পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর__এই চাবিটা দিক, ভ্রা্মণ, ক্ষতিয়, বৈশ্য 

ও শূদ্র-_এই চারিটা বর্ণ, গকরও চারিখানি চবণ” ॥১১1 



পর্ববণি দশাধিকশততযোহ্ধ্যায়ঃ। ১১১৫ 

অফ্টীবক্র উবাচ। 

বড়াধানে দক্ষিণামাহুরেকে ষড়, বৈ চেষে খতবঃ কালচক্রমৃ। 
ষড়িন্জরিয়াধুযুত ঘট, কৃতিকাশ্চ ঘট, সাগ্ভস্কাঃ সর্বববেদেষু দৃষ্টাঃ ॥১৩॥ 

ভারতকৌমুদী 

পঞ্চেতি। অগ্নযঃ পঞ্চ দক্ষিণার্নি-গার্থপত্যাহবনীষ-সভ্যাবসথ্যবপাঃ। পঙ্তির্নাম চ্ছন্দশ্চ 
প্ধপদা। পথাক্ষবপাদা। যজ্ঞাঃ পঞ্চেব অধ্যাপন-তর্পন-হোম-বল্যতিথিসেবাবপাঃ। অথ 

ইঞ্জিযাণি পঞ্চ কর্ণ-বকৃচচ্ছজিহ্বানাসিকাবপাশি। বেদে চ পঞ্চচুডা নামাগ্বা! দৃষটা। 
লোকে পুণ্য পঞ্চনদৎ নাম নগবঞ্চ খ্যাতম্ /১২। 

যডিতি। একে মুনযঃ আধানে অগ্যাধানে বন্মণি, বড গাঃ দক্ষিণামাহঃ | ইমে বসন্তা- 

দঘঃ ষটু খতবশ্চ কালচক্রং চক্রবদূর্ণমানং বৎ্সবাত্বকৎ কালং নির্ব্তযস্তীতি শেষঃ| ফট 

ইন্জ্যাণি কর্ণ-ত্বক-চক্ষুজিহবা-নাদিকাখ্যানি পঞ্চ যনশ্চৈকম্, "মনহষ্ানীন্িবাণি ইতি 
গীতোক্তেঃ ৷ টু কৃত্তিকান্তাবা গগনে দৃষ্তান্তে। সর্বববেদেষু যু সাগ্তন্বা নাম একাহসাধ্যা 
যা দৃষ্টাঃ ॥১৩| 

ভারতভাবদীপঃ 

মপলপন্ বন্দৃবাচ- পঞ্ধাগ্যৌ গারপত্যদক্ষিশাগ্্যাহবনীষসভ্যাবসখ্যাঃ । পৰ্চপদাহষটাক্ষবৈঃ 
পাঁদৈঃ পঙ্ভিশ্ছনদঃ | যজ্ঞাঃ পঞ্চ “অগনিহোত্রং দর্শপর্ণমাসৌ চাতুর্াস্তানি পশ্ুঃ লোমঃ” ইতি 
শ্রতাঃ। এতে ত্রযঃ পঞ্চকা যথা এবং পঞ্ধৈবেক্্িধাণি শব্দাদিপঞ্চকগ্রাহকাণি ন ষষ্ো 

বিষষ ইন্দরিযং বাত্তীত্যর্থঃ | দৃষ্টী বেদে অগ্গবা “আপঃ পুকষবচসো ভবন্তীগতি শ্রতেঃ। 

শরীবাঁকাবপবিণতেষু জলগ্রধানেযু ভূতেযু সবত্যহ্গচ্ছতীত্যদ্সবাশ্চিতিঃ পঞ্চচুডা পঞ্চেব 
তত্তদিষযাকাবতযা  প্রমাণবিপর্ধযষবিকল্পনিতাস্থতিবপবৃত্তিপধ্চকসাবপ্যেণ  শিখাপঞ্চকবত্যেব 
ৃ্টা বৃত্তিনিবোধস্য লমাধেবপি নিন্রাধামেবান্তর্ভীৰ ইতি ভাবঃ। লোকেহপি পধনাং বিষষ- 
আোতসাং সমাহাবঃ পঞ্চনদমুপেযমেবমেব চিতিশভ্তেবেব কর্তৃত্বভোতৃহে ইত্যুততবার্দার্ঘঃ। 
“অগ্রিচ্ছন্দঃ ভ্রতুনামিৰ খলু মনসঃ খানি পঞব ভাগা, ত্রান্তিনিন্রা! বিকল্পঃ স্থৃতিবমলমতি- 
বৃত্তষঃ পঞ্চ তন্ত। তাভিঃ শাখাবতীব স্ববিহ জলপবীণামকাধান্কত্রী শুদ্ধা শ্ুদ্বপ্রবাহা 
ভবতি চিতিনদী তজ্জসৌখ্যা দিভোভুতী 1৮ ॥১২॥ কর্তৃতবাদিধন্মকমন্তিবষ্ঠিক্ডিযিং মন+ কুবুণ্তা- 
বিতববন্তলঘস্তাপ্যনুভূষমানত্বাৎ কর্তৃত্বাদে্তখসহভাবনিষতত্বৃষ্টেশ্চ। চিন্তাভাবসাক্ষী ত্াত্বা 

ততঃ পৃথকৃকত্র্াদিপঃ সপ্তমোহস্তীত্যাহাষ্টাবন্রঃ_-যডাধানে ইতি। বট গা ইতি শেষঃ, 
দক্ষিণাদযো অনসশ্চক্ছ্বাদিসাজাত্যে দৃষ্টান্তাঃ | সাগ্যক্কা যক্ঞবিশেষাঃ। “গোনক্ত্র্ডবজা 

বন্দি বলিলেন-__দদক্ষিণাগ্নি, গাহৃপত্য, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য- এই 

পীচটা অগ্নি; পড্ক্তিচ্ছন্বের পাঁদে পাঁচটা করিয়া অক্ষব থাকে , অধ্যাপন, 
তর্পণ, হোম, বলি ও অতিথিসেবা--এই পাঁচটা যন; কর্ণ, ত্বক্, চন্ফু, বসনা ও 

নাসিকা--এই পাঁচটা জ্ঞানেক্দ্রিয , বেদে পঞ্চচূড়া অপ্বাব কথা দেখা যায এবং 
জগতে পবিত্র পঞ্চনদনগর বিখ্যাত বহিয়াছে” 1১২॥ 



১১১৬ মহাভারতে বন" 

বন্দৃবাচ। 
সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্ত বন্যাঃ সপ্ত চছন্দাংজি ক্রতুমেকং বহন্তি। 
সপ্তর্ধয়ঃ সপ্ত চাপ্যর্ণানি সপ্ডতন্ত্রী গ্রথিতা চৈব বাঁণা ॥১৪॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 

সপ্তেতি। সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ প্রাণিনঃ প্রীধান্যাৎ, সপ্ত বনযাঃ পশবঃ। তে চ-_গৌঁব- 

বিবজোহস্বোইখবতবো গর্দভো মনুস্কশ্চেতি সঞ গ্রাম্যাঃ পশবঃ। মহ্ষিবানব-খক্ষ-সবীহপ- 
কক-পৃষত-গাশ্চেতি সন্তীবণ্যাঃ পশবঃ1৮ ইতি তিথিতব্বতপৈর্ঠীনসিবটনোক্তাঃ। এত 
সংজ্ঞামাত্রম। অগ্তোষামপি সত্বাৎ। সপ্ত ছন্দাঁংসি তদ্ঘটিতা মন্ত্রা ইত্যর্ঘ,' একং ত্রতুং 
যজ্ঞম, বহস্তি নিপ্পাদযস্তি। সপ্ত চ্ছন্দাংমি চ গাযত্রী, উষ্চিকি, অনুষ্ুপ, বৃহতী, পঙ্ভি, 
ঝিপ,। জগতী, ইত্যোমানি। সন্ত খবযঃ। তে চ-“তত্র সন্ত্য়ঃ সন্তি বিনিযুক্তা 

প্রজাঙ্জা। মবীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলন্তযঃ ত্রতুরদ্গিবাঃ | বশিষ্টশ্চ মহাভাগ | ত্রদ্ধণো 
মানসাঃ হ্থতাঃ॥৮ ইতি পর্দুরাণোক্তাঃ। সপ্ত সণ্তকল্পানি, অর্ণানি শাবদীযদুর্গা 

পৃ্নানি। তে চ বস্সাঃ_কৃষনবম্যাদি১ শুরুপ্রতিপদাদিত, ষষ্যাদিত স্তম্যাদিঃ, অকট্যাদিঃ 
কেবলাষ্টমী, কেবলনবমী চ। এষাং প্রমাণানি অক্মতপ্রনীতত্থতিচিস্তামণো৷ তিথিততবাদৌ 
চত্রষ্টব্যানি। বীণা চ সপ্ততন্রী গ্রথিতা 1১৪। 

ভার্তভাবদীপঃ 
ইব সমবপুষঃ ঘট ষডেবং সচিভ্তাঃ শরোত্রাদ্চা ছুঃখশব্বাগ্ন্থভবিন ইতোহ্নান্ুভূতিঃ স সাক্ষী । 

ধীযোগাৎ সপ্তভিন্যৈবনৃভবকবণৈবত্র সপ্তষিসংজ্রৈতৃঙক্তে চ্ছন্দোহভিধানানপবিমিতবপুশ্হাদ- 

কানষ্টমোহর্থান্।” 1১৩। অথ তর্কমতেন বন্দী প্রত্যবতিষ্ঠতে সপ্ত গ্রাম্যাঃ মনহষ্টেবিজিষৈ- 
বুর্ধা চাত্মগ্ুণভূতযা। সমপ্সিতা মন্তব্যবোদ্বব্শবাদযো! বিষ্যান্তেঘেকৈকস্সিননাসক্ত একৈকঃ 
পুরুষপত্ডন্তে চ গ্রাম্যা এহিকা বন্যা! আমুগ্সিকা বিষযান্তেঘাসক্ততযা প্রত্যেকং সপ্ত সপ্ত পুরুষ- 

পশবঃ সপ্ত চছন্দাংসি চ্ছাদয্তি ন্বস্থবপার্পণজাতন্থখলেশেন পরমাত্মানং গৃহযস্তীতি তান্ 

সপ্ত বিষ্যান্ একং ক্রতুৎ কর্তীবমাত্মানং বহস্তি প্রাপযত্তি, কে সন্তর্যযঃ? দপ্রাণা বা খষয£ 

ইতি শ্রুতেঃ সপ্তৈবোক্তাঃ। মন-আদযস্তছুপনীতানি সপ্ত চৈবার্ণান্তিহদীধানি স্খানি। যথা 
সপ্তভিন্তসবীভিরবাছ্যমানা একা বীণা শবং নির্বর্ষতি এবমেতৈ: সপ্তভিরাত্মা স্খমন্থুভবতি। 
অন্যথাহকবণত্বাৎ সুপ্ত জড এব গ্থস্তবান্ততক্ষবৎ অবাদিতবীণাবচ্চ ভিঠতি। ন তাব- 

তান্ত কর্তৃত্বাপগম ইত্য্্ঃ। “ভৌমেধর্থেযু দিব্েষপি নবপশবঃ সপ্ত অপ্ৈব বন্ধাং ভোকাবং 
প্রাপযস্তি ক্রতুপদবিদিতং সপ্ত তান্ সপ্ত খানি। সপ্তৈবৈধাং স্খানি প্রতিবিষযাভবা- 
ন্েকবীণেৰ দেহী, ভোগং স্তবীক্দরিযাচ্যে ববমিব কুরুতে যোহত্র কর্তা স তোক্ত1॥” |১৪1 

অষ্টাবক্র কহিলেন --“একশ্রেণীর মুনিবা বলেন-_অগ্নিগ্রহণকার্য্যে ছয়টী গরু 
দক্ষিণা দিবে, ছয়টী খতু বংসব নির্বাহ কবে, (জ্ঞানেক্জ্িয় পাঁচ ও মন--এই) 

ছ্যু্টা ইন্জ্িয়। ছযটা কৃত্তিকানক্ষত্র এবং সকল বেদে ছয়টী 'সান্তন্ক'-নামক যাগ 

দেখিতে পাঁওয়া বায়” ॥১৩। 

বন্দি বলিলেন-_“গরু, মেষ, ছাগল, অর্থ, অশবতর, গর্দভ ও মনুত্য--এই) 



পর্ববণি দশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ১১১৭ 

অস্টীবক্র উবাচ । 
অফ? শাণাঃ শতমানং বহত্তি তথাহক্টপাঁদঃ শব্ভঃ সিংহ্ঘাতী । 

আফ্টৌ বসুন্ শুশ্রুম দেবতীন্ ষুপশ্চাঙ্টাজিবিহিতঃ সর্ববযজ্ঞে 1১৫1 

ভারতকৌমুদ্ী 
অষ্টাবিতি। অর্টৌ শাগাঃ শণস্ত্রনিশ্মিতা গোঁণাঃ, শতমানং শতসেডিকাঁপবিমিতং দ্রব্াং 

বহত্তি, প্রত্যেক সার্দদ্বাদশনেডিকা বহনাদিত]াশষঃ | তথা আষ্টী পাঁদাশ্চবণা যন্ত সঃ, 

শবভন্তদাখ্যো দাকণঃ পণ্ুঃ, সিংহঘাতী। দেবতাস্থ মধ্যে আট্রী বন্ছুন্ শুশ্রম। সর্বযজ্ে, 

অষ্টোৌ অয়: কোণা ষশ্ত তাদুশো যৃপো বিহিতশ্চ 1১৫ 
ভাঁবতভাঁবদীপঃ 

উক্তানেব সপ্তক রতাদিধর্দবতাহহঙ্ধাবেণ সার্দমন্টো বিবঙ্নন্াঅষ্টবন্রঃ "আট্টো গ্রহা অষ্টীবতিগ্রহা 

ইতি শ্রতেক্্যিবিষষবপগ্রহাতিগ্রহবপং বন্ধনমূপন্তস্ত তদন্যমাতীনং পক কবোতি-- 

অষ্টো৷ শাণা ইতি। শাণাং শণহ্ত্রেণ নিবৃত্বা গোণ্য আঁবপনবিশেষাস্তা ইব ইন্জিয়গ্রবেশ- 
যোগ্যা বিষষা অক্টো তে শতমানমনত্তং প্রমাণং ধাবযস্তি। সংঙ্গেপেণাস্টাবপ্যনস্তা বিষযা 
ইত্র্ঘঃ। অটো পাদাঃ বিবযদেশং প্রতি গতিসাধনানীন্জ্যানি যন্ত সঃ, শবভঃ শং লতন্তে- 
হম্মাচ।  দ্এতশ্যৈবানিন্তান্তানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তী”তি শ্রুতেঃ পবমানন্দবপঃ পবমাত্মা 

সৌহ্যং জ্ঞাত; সন্ সিংহঘাতী হিনন্তি ছুঃখং দদাতীতি সিংহোহটদতম্। দ্বিতীযা্ি ভষং 

তরভীগতি শ্রতেঃ, তন্ত দৈতন্ত ঘাতকঃ। সুষযুক্তৌ জভকে স্থখমহ্মস্বা্মমিতি ব্যুখিতন্ত 

স্ববপন্থথপবামর্শানুপপ্তিঃ। ন চ ছুঃখাভাবশ্ৈবৈষ পবামর্শঃ ততপ্রকাশকস্য সাঙ্সিণঃ 

সতে তশ্য তদানীং জভত্বোক্তযযোগাৎ্। অতএবাষ্টৌ বস্থন্ বাসনাঃ দেবতাকে তন্ত- 

দিক্ডিবাধিষঠাত্রীযু লিঙ্গাত্বনীতি যাব, শুশ্রম বেদে ন তাত্নীত্যর্থঃ। বৃপশ্চ যোপবতি 

নোহ্যতীতি যৃপো৷ নৃপশোরধমনস্থানমক্ঞানং তবে বাষটাতিবষ্টকোঁশম্টধাবং সখ সর্বযজ্েযু 

গ্রহাতিগ্রহসংজ্ঞকবিবযেন্তিসংযোগেষু বর্চত ইতি শেষঃ| "শাশা গোণ্যোহ্ট তেহথাঃ 

শতমথ এবভঃ গ্রতযগানন্দ এতৈ, পূর্বোক্তৈ: সাহমর্থৈরব্জতি ন বিষযান্ খাঁনি তান্যজ্য. 

যো শিংহযো হিতে খিডিতি _বনপদৎ__তেরসংাবজাত: লিজ্ে দেবতৌধে 
সাঁশটা গ্রাা পশু, (মহিষ, বানব, ভল্গ.ক, সর্প, কর, পুষত ও মুগ_-এই) সাতটি 

বন্য পশু, (গীধন্ত্রী, উঞ্চিকৃ, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্.ক্তি, ত্রিষ্রপ, ও জগতী__এই) 

সাতটি ছন্দ এক একটা যজ্ঞ নির্বাহ কবে, (মবীচি, অত্রি, পুলহ, পুল্ত্য, ক্রুতু, 

অঙ্গির। ও বশিষ্ঠ--এই) সাত জন খধি, শাঁবদীয় ছুর্গাপুজায় সাতটা কল্প আছে 
এবং বীণা সপ্ততত্ত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ” ॥১৪ 

অষ্টাবক্র কহিলেন__-“আটটা গোণী (শণন্ত্রনিশ্মিত থলি) এক শত 

সেভ দ্রব্য বহন করে, অষ্টপদ শরভ (পার্বত্য ভীবণ জন্ত) সিংহ বধ কবে, 

দেবতাঁদেৰ মধ্যে অটি জন বন্থু আছেন বলিয়া শুনিতে পাই এবং সকল যজ্জেই 

অষ্টকৌ বিশিষ্ট ঘুপ বিহিত আছে” ॥১৫1 



১১১৮ মহাভারতে ব্ন- 

বন্দ্যুবাচ। 

নবৈবোক্তাঃ সামিধেন্তঃ পিতণোং তথা প্রানুর্নবঘোগং বিসর্গ 
নবাক্ষরা বুহুতী সম্প্রদিষ্টা নবৈব যোগ গণনামেতি শশ্বত ॥১৬| 

অব্টাবক্র উবাচ | 

দিশে! দশোক্তাঃ পুরুষস্ত লোকে সভত্রমাহুর্দশ পুর্ণং শতানি। 
দশৈব মালান্ বিভ্রতি গর্ভবত্যে৷ দশৈরক! দশ দাশা দশাহাঃ ॥১৭। 

ভাঁবতকৌমুদী 

নবেতি। পিতণাৎ যজে, সামিধেঘ্যঃ অগ্নিসমিন্ধনমন্তা় “খক্ সামিধেনী ধায্যা চ যা 

্যাদগ্রিসমিদ্ধনে” ইত্যমবঃ নবৈব মুনিভিকক্তাঃ। তথা গুকষ-প্রক্তি-মহদহঙ্ষাবাশ্চত্বাবঃ 

তন্মাভ্রাণি চ পঞ্চেতি নবানাং ততানাং যোগো যশ্সিন্ তং তদুশমূ। বিদর্গং বিবিধাং হিং 
প্রামুনযঃ | '“পন্ন-্ধবছুভযোবপি সংযোগন্তত্কৃতঃ সর্গ৮” ইতি নাংখ্যকাবিকোক্তেঃ পুরুযো- 
হি সন্িধিযোগাৎ্ কৃষ্টেঃ কারণম্। বৃহতী নাম চ্ছন্দঃ প্রত্যেকপাদে নবাক্ষবা সম্পরদিষ্টী। 

তথা! একাদবো৷ নবপর্যন্তা নবৈবাঙ্ায়। তেবাং যোগঃ পুবঃ পশ্চাদ্বা মেলনম্, শশ্বৎ পুনঃ সর্বধা 
গণনাম্ এতি সর্ধবসখ্যাততপ্রাপ্তেঃ গ্রাপ্ধোতি ॥১৬| 

দিশ ইতি। লোকে পুকবস্ত দশ দিশ উক্তাঃ | প্রাচী, অবাচী, প্রতীচী, উদীচী, 
ভাবতভাঁবদীপঃ 

বসতি স. নুপশোবদ্ধনে মোহ্যূপে 1” 1১৫ তত্র দ্বৈতবাতিতবং শবভন্তানুপপন্নং সর্বেষাং 
যুঠাপৎ, সংারোচ্ছেদাপত্তেরিত্যাশঙ্কতে বন্দী-নবৈবেতি। যথা পিতণামি্টৌ একৈব 
“্উশন্তভানিধীমহীস্তি খক্ ত্রিরভ্যন্তা প্রত্যেকং ভ্রিসমিৎকা নব সামিধেহ্যোহগ্রিসমিষ্বনার্থা 

খচঃ সম্পগ্ভন্তে তথা একা প্রকৃতিবেব ভ্রযো গুধাঃ স্বন্বেতবপ্রধানগুণভাবেন প্রত্যেক 
ভ্রিবিধাঃ সন্তো নবৈব সংবুজ্যযানা অংশানাং বত্ালত্বতাবতম্যেন বিবিধং জর্গং কুর্বনস্তি। 
যথা নবাক্ষবৈশ্ততুভিঃ পাদৈর্বুহতীসংক্ঞবং ছন্দো ভবতি যথা বা নবৈবাদ্ধাঃ ক্রমভেদেন 
স্থিতা যথেষ্ট, সংখ্যাবাচিনো ভবস্ত্যেবং গুণা নবৈবোক্তবিধ্যা৷ সম্তোহনেকধা ভাঁবং তজন্তে 
তম্মাৎ প্রধাননিত্যতাষা অব্শ্াত্যুপগন্তব্যত্বাদ্দ্বৈতং সত্যমেবেতি ভাবঃ। এক্রিঃপাঠে 
নাহ্গপাঠ, ভ্রিপমিদিতি যথা লামিধেন্যক নবত্বং প্রারপ্োত্যেবং প্রধানৎ ভরিগুণমন্গুণং 

তরিগ্রবেশান্নবত্বমূ। গন্বাহহস্ত, নবাহ্ধী গণিতমিব মহনুখ্যমেতৎ প্রন্থততে তন্মানৈতৎ 

বন্দি বলিলেন-_“পিতৃঘজ্ঞে নয়টা অগ্নিসমিন্ধনের মন্ত্র উক্ত আছে; মুনিবা 
বলেন- পুকধ, প্রকৃতি, মহত, অলঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ রূপ, বস ও 

গন্ধ) এই নয়টা পদার্থে যোগে নানাবিধ স্থষ্টি হয়, বৃহতীচ্ছন্দের প্রত্যেক 
পাদে নয়টা কবিয়া অক্ষর উক্ত হইয়া থাঁকে এবং এক হইতে নয় পর্ধ্স্ত নযটা- 
মাত্র অঙ্ক, সেগুলির পবম্পর যোগে আবাব সমস্ত সংখ্যাই হয়” ॥১৬। 

(১৭)-শদশ মাস। দশাহাত বা ৰ কা। 



পর্ববণি দশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১১১৯ 
সপপপ্পাপ সিল | পপপাপিা পশািশপিশীপপাশিশিপাশশ শী শীল 

ভাবতকৌমুদী 
আগ্নেমী, নৈরতী, বাধবী, এশানী, উর্দা, অধশ্চেতি দশ দিশঃ। দশ শতানি পূর্ণমেকং 
সহশরমাহমূমঃ | গর্ভবত্যঃ দ্ত্রিঃ, দশ মাসান্ ঘাবদেব গর্ভান্ বিভ্রতি। দশ এবকণ নিন্দকাঁঃ। 
আউপুর্বাৎ “ঈব ক্ষেপে” ইতীবধাতোবুণি বপম্। তে যথা_“আমবী ছুগতিঃ শোকী 

দণ্ডিতশ্চ শঠঃ খলঃ | নষ্টততিরদী চেষ্া কামী চ দশ নিন্দকাঃ1” ইতি নীতিশান্ত্রম। দশ 
দাশা দশাঃ শবীবঙ্াবস্থা ইতি যাবৎ দশৈব দাশ ইতি প্রজ্ঞাদিতাৎ স্বার্থে অণ্। তাশ্চ 

গর্ভবাসং, জন্ম, বালাম্, কৌমাবম্, পৌগগুমূ, কৈশোবম্, যৌবনমূ, প্রোচত্বম, বার্দকম্ 
মূড্াশ্চেতি। দশ অর্থাঃ পৃজ্যা গুবব ইতি যাবৎ। তেচ প্উপাধ্যাষঃ পিতা 'জ্যেভ্রাতা 
টচৈব মহীপতিঃ। মাতুলঃ নি! বর্জেষ্ট: পিতৃব্্চ পুধস্তেতে 
গুববো মতাঃ॥” ইতি কৃর্মপুলাণম্ ॥১৭| 

টানি 

প্রধানাধিকমিহ বৃহতীবাক্দবেভ্যো৷ নবভ্যঃ ॥” ॥১৬| তদে্ত'দিক্রো মাযাভিঃ পুরুবপ ঈষতে 
ুক্তা হস্ত হবষঃ শত দশ” ইতি শ্রত্যনুসাবাদদৈতত্তানির্বচনীষমাধাসহাঁষে ব্রন্ধণ্যব ভানোপ- 

পরতো! ন সত্য প্ররুতিবভ্যুপেষেত্যাশযবানষ্টাবন্রঃ পবিহ্বন্নাহ-_দিশ ইতি। ণ্তা বা এত 
দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞ দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূত"মিতি “তন্ত বাচা হ্ষ্টৌ পৃথিবী চাগ্লিশ্চেশতি 
বৌধীতকীধৈতবেযকযোর্শনাৎ দশৈব বাগাস্ঠাঃ গ্রজ্ঞামাত্রা অগ্ল্যাদীনাং ভূতমাত্রাণাং শ্্যঃ। 

- দিশস্তি বিবষস্ববপমতিম্জন্তি তা দিশো বাগাগ্া দশৈব পুকষন্ত দেহাখ্যে পুবে বসতো জীবন্ত 
পূর্ণৎ পবং ব্রদ্ধেৰ দশ শতানি সহত্রঞ্চ বিভূতিভেদেন মাষযা বহুবপাং ভূত্বাহস্তীত্যাহ্বেদাঃ 
এতেনাযং বৈ হবযো যং বৈ দশ সহত্্রাণি প্রযুতান্তবূর্দীনীতি যুক্তা হুম হবযঃ শতা দশে- 

ত্যেবমন্তযপাদস্য শ্রোতী ব্যাখ্যা দর্শিতা। তথা চ বজ্জবগবন্মাষা বুদ্্ত বাধিতাহপী- 
তবস্ান্তীতি বক্তুং শক্যম্। পবমতে তু বিভোবলুপ্তদৃশ: পুরুষন্ত মুক্তৌ তদাদর্শনোক্তি- 
বনগপপন্া দৃষ্াস্তাভাবাদিতি ভাবঃ, পৰা, পূর্বষাং সংখ্যা বৃণভি বিতর্তবাণো অপবেভিবেতি। 
অনানুভূতীববধু্ধানঃ পূুর্বাবিভ্্ঃ শবদন্র্তবীতি। প্রূপং বপং প্রতিৰপো বভৃব তন্ত 
বপং প্রবিচক্ষণায। ইন্দ্রো মাযাভিঃ পুকবপ ঈষতে যুক্তা হৃম্য হবষঃ শতা দশ ॥” ইতি দাশ 
তম্যাম্। অষ্টবাধ্যাযবর্গে "্থচাবৈভ্র্যৌ আয়াষেতে অনযোবর্থঃ দ্যা হু প্রাজাপত্যা দেবাশ্চা- 

অষ্টাবন্র কহিলেন_-“জগতে মানুষেৰ পক্ষে দশটী দিক্ উক্ত হইয়াছে 

( বা পূর্র্, পশ্চিম, উত্তব, দক্ষিণ, অগ্নি, নৈথতি, বাযু+ ঈশান, উর্ধব ও অধ )। 

শত সংখ্যাকে দশ গুণ করিলে পূর্ণ এক সহত্র হুয। গর্ভবতী রমণীবা দশ 
মাঁস যাবৎ গর্ভ ধাবণ কবে। দশপ্রকাঁৰ লোক পবের নিন্দা কবে (যথা 

বোগী, দবিদ্র, শোকার্ত, রাজদণ্ডিত, শঠ, খল, নষ্টবৃত্তি, মণ্ত, ঈর্ধ্যাপরায়ণ ও 

কামুক )। মানুষেব দর্শটা অবস্থা ( বথা__গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমাব, পৌগণ্ড 
কৈশোব, যৌবন, প্রৌট, বার্ঘক ও মৃত্যু )। এবং দশ জন গ্ুক (পুরুষেব মধ্যে 

এই দশ জন গুক। যথা--অধ্যাপক, পিতা, জ্যোষটভ্রাতা, বাজা, মাতুল, শ্বশুর, 
মাতামহ, পিতামহ, বয়োজ্যেষ্ঠ মামাতভাই প্রভৃতি এবং পিতৃব্য )৮॥১৭॥ 



১১২০ মহাভারতে ব্ন- 

বন্দ্যবাচ। 

একাদশৈকাদশিনঃ পশুনাষেকাদশৈবান্র ভবন্তি যুপাঃ। 
একাদশ প্রাণভূতাং বিকার! একাদশোক্তা দিবি দেবেষু রুদ্রাঃ ॥১৮॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 

একেতি। একাদশ ইন্দিযাণি। বাক্পাণি-পাদ-পাষ্পন্থবপাণি বর্শেন্িষাণি পঞ্চ 
বর্ণ-স্ববৃ-চন্ু-জিহ্বা-নানিকাবপাণি জ্ঞানেজ্রযাণি পঞ্চ মনশ্চেতি। গ্রাহৃতাস্বন্বেন তানি 

একাদশ ইন্দ্রিযাণি এবাং সন্তীতি একাদশিনঃ তেষামেকাদশানাধিক্ডরিষাণাং বিষষা অপি 

একাদশৈবেত্যর্থঃ। তে চ কর্মেক্তিযাণীং বচনাদানবিহবণবিদর্গানন্দাঃ পঞ্চ, জ্ঞানেন্রিযাণাং 
শবস্পর্শ-বপ-বস-গন্ধাঃ মনসশ্চ সর্বম্। অত্র সত্রযাগাদৌ একাদশৈব পশূনাং যৃপা বন্ধননততা 
ভবস্তি। প্রাণভূতাম্ একাদশ বিকাবা একাদশানামিক্র্যাণামন্যথা বৃভ্তষো ভবস্তি। দিবি 

স্বর্গে, দেবেধু মধ্যে একাদশ ক্রাশ্চ উক্তাঃ ॥১৮] 

ভাবতভাবদীপঃ 

সুবাশ্চ তত্র কানীষসা এব দেবা জ্যাষাংসো অন্থবা” ইতি শ্রতিপ্রসিদ্ধাঃ পূর্ববদেবাঃ স্বাভা- 
বিকাসক্গপাপাবপা কামক্রোধাদযন্তেষাং সখ্যা সখ্যানি পৰাবৃণক্তি দূবাদক্রমতি। বিতর্তং 
বাণঃ ততাঁবেতি তর্ত,বাণঃ স্তীর্র্বান। তবতেলিডাদেশঃ কান্চ দ্বিত্বং বছুলং ছন্দসী- 
ত্যুকাবোহস্তাদেশো বপবঃ তীত্রবৈবাগ্যাভ্যাসাদিমান্ অপবেভিঃ অপবৈর্দবৈঃ শাস্ীষৈঃ 
শমদমাদিভিবেতি প্রাপ্পোতি নখ্যত্যহ্ঘজ্যতে কামাদীন্ জিত্বাহত্যাদবেণ শমাদিপবে! 

ভবতীত্যর্ঘঃ। এবনূতঃ অনান্ভূতীবনম্গভবান্ ভ্রান্তিজ্ঞানানি শুভিবজতঙ্ঞানতুল্যানি 
দেহাগ্যাঅজ্ঞানান্যবধূন্থানোহপন্দন্নাআনন্তত্ুহুপাধ্যাকাবতাং নিষেধনিক্্£  পবমেশ্ববোহপ্যবি্যা 

জীবভাবমাপন্নঃ সন্ লন্ধাত্মতত্বো বিদ্বান্ পূর্বাঃ শবদঃ অনাদিকালপ্রবৃভ্বর্াসনান্তর্তবীত্যতি- 
শষেন তবতি বীতবন্ধো তবতীত্যর্ঘঃ। অত্র অনন্থভূতিপদেন শুক্তৌ বজতং পশ্ঠন্ বজত' 
বা শুক্তিং বা নান্ুভব্তীতি লৌকিবপ্রযত্েন দেহাগ্াত্মজ্ঞান্তানন্ভূতিত্বং ব্ত্তী শ্রুতি 
দেহাদেমিথ্যাত্বং স্থচঘতি। তদ্ব্াৎপাদনাষ মন্ত্রো বপং বপমিত্যাদিস্তত্র মাযষেতি অনৃত্নোঁ 
জানেনেত্যর্থ,। সত্যত্বযে তৎকার্ধ্যপদার্থদরশনস্তাননুভৃতিত্বাযোগাদিতি। শেষং শপপ্টার্থম। 

অনান্থভূতীবিত্যত্র শ্রাব্যাদীন্ প্ররুত্য আগ্াক্ষবং প্ুতং তেযামনন্বিত্যস্ত মধ্যমিত্যনেনা- 
নন্থ ইতি বর্ণযস্ত মধ্যং গ্ুতং দীর্ঘ ভব্তীতি প্রাতিশাখ্যে দীর্ঘন্ববিধানাদননুভূতীবিত্যর্ঘঃ। 
পদপাঠশ্চৈবমেবেতি, দিকৃ। দৈব মাসানিতি যথা দ্বিষো গর্তেণাত্তবানিক:ঃ নবধো 
বীজকুস্থন্যাযেনৈবমসঙ্গস্ত চিদাতনোহহঙ্কাবেণেত্যর্ঘঃ। দশৈবকাঃ  আসমস্তাদীব্যস্ত্যপ- 
দিশস্তি তত্মমিত্যেবকাত্তবদশিন উপদেষ্টারঃ | দশ মাসান্তবম্ত ক্ষেপকাঃ। দশ অর্হীন্তত্- 
বিগ্ভাধিকাবিণঃ। এবমুক্তবিধং ত্রদ্ধাদ্বৈত, বুধানামন্তবসিদ্ধং মুঢানাং বিদ্বেষ, চিততশুদি- 

মতাৎ অরদ্ধেমমিত্যর্থঃ। “স্বোথপ্রজ্ঞাদিশোহশ্মিন্ দশ পুবি বসতঃ পুববি্ধাষ্টকাত্মা তাঃ 
পর্ণৎ বহ্নস্তাঃ শ্রগহিসমপুবাং ব্যাপনাৎ পুর্ণতাম্ত। পুংপুর্যযোগর্তিমাত্রোরিব পৃ" 
পৃথগন্কেন সত্যানতে শ্ুঃ কেৎপ্যারঢাঃ পদং তথ কতিচন বিমুখাঃ কেহপি ততপ্াপধি- 

ঘোগ্যাঃ 1” ১৭ একাদশেতি। গ্রাণভূতাং পশুনাংজীবপশুনাম্ একাদশিনঃ একাদশে- 



প্ব্বণি দিশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১১২১ 

অক্টাবক্রু উবাচ । 
ংবতসবং দ্বাদশমাসমাহুজগত্যাঃ পাদে। দ্বাদশৈবাক্ষরাণি। 

দবাদশাহঃ প্রাকৃতো যজ্ঞ উক্তো দ্বাদশাদিত্যান্ কথয়ন্তীহ ধীরাঃ 1১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
সমিতি। মুনযঃ সংবত্সবমূ দ্বাদশ মাসা যত্র তং তাদৃশমাহ: "ছাদশ মাসাঃ সংবৎসরঃ 

কচিভ্রয়োদশ মাসা: সংবৎ্সবং” ইতি শ্রতে:। জগত্যা জগতীনামচ্ছন্দসঃ, গ্রত্যেকঃ পাদঃ, 

দ্বাদশৈবাক্ষবাণি ছ্া?শছাদশাক্ষবাবশিষ্টঃ| প্রাকৃত যাঞ্তিকানাং স্বভাবসিদ্ধ উপসদাখ্যো 
যন্দর দ্বাদশাহো ছা?শাহসাধ্য উদ্ত+ “উপস্ভিশ্চবিত্বা মাসমগ্রিহোত্রং জুহোতি” ইত্যাদিশ্রুত্যেতি 

শেব:। তথা ধারা ইহ আদিত্যান্ হুর্য্যান্ ছাদশ কথয়ন্তি ॥১১| 

ভারতভাবদীপঃ 
ভ্রিয়াণি প্রকাশকাঁনি যেবু তে বিষযাঃ শব্দাদযন্তে একাদশৈব সংখ্যাতাঁ, ত এব সর্ধেহপি 

প্রত্যেকং বৃপা বন্ধক বাগাদয়ঃ, নৈবাং কশ্চিদপ্যবন্ধকোইভ্তীতি ব্তং পুনবেকাদশগ্রহণমূ। 

অতোহত্র অবিনুই্বিধেয়াংশতা৷ দোষে! নান্তীতি ভ্ঞেষম। বিকাবাঃ শব্দাদিগ্রহজ! হর্যবিবাঁদাঃ, 

তএতে দিবি ন্বর্গেহপি রুন্রা! বোদযিতাবে! দেবানামপি সস্তি কিমুত মহ্থন্তাণামূ। তথা 
চ সত্যাত্মনোইসশ্বত্বং কথং স্তা প্রত্যক্ষেণ ছুখাহুতবাদিত্যান্ষেপঃ | “রুদ্র! একাদশোক্তাঃ 

হ্ববপি নথুবপশুন্ রোদুযস্থীন্ডিযাণি তেষামেকাদশার্থ। নৃপশ্ুনিগডনে বৃপভূতা ভবস্তি। রাগ- 
দবষদধয়ানি প্রতিবিবয়মমী তদ্যুজাং স্থ্যবিকাবান্তদবন্তস্তেইপি 'চৈকাঁদশ যদিহ সিনোত্যেক 
একৈকমেবাম্” ॥১৮| দৃষটান্তমুখেনৈব দাষ্টান্তিকং নিদ্দিশন্ পরিহবতাষ্টাবন্রঃ-_যগ্ধপ্যত্র সত্বখ- 
সরজগত্যৌ৷ মাসাক্ষবেভ্যোহনতিবিক্তে এবং সঙ্বাতাদন্যঃ শুদ্শ্চেতনো মৃঢ়ানামপ্রসিদ্ধ 
স্তথাঁপি। “আনন্দাদ্ধ্েব খবিমাঁনি ভূতানি জায়ন্ত” ইতি শ্রুতের্যথা অহর্গণানাং ছাদশাঁহ এবং 
সজ্যাতন্ত বৃত্ত শুধং ব্রন্ধৈব প্রন্কৃতি:, এতদেব কৃত ইত্যপেক্ষাযাং চিত্তশ্ুদ্ধোকগম্যোধ্য়- 
মর্থে ন শুকতর্কগম্য ইত্যাহ--ছাদশারদিত্যানিতি। ধাবা ধ্যনিবন্তো যোগিনঃ! আদি- 

ত্যান্ আদদতে ইন্রিয়াণি স্বন্ববিষয়েত্যো ব্যাবর্তধস্তি তদ্বাবা প্রত্যক তত্মধিগময়স্তি তান্ 

ছাদশসংখ্যাকানাহুঃ অনৎ্স্থজাতাগ্া উদ্যোগাঁদৌ। ধধর্মশ্চ অত্যঞ্চ দমন্তপশ্চ অমাঁৎসর্ধ্যং 

হ্ীস্তিতিক্ষাইনস্থযা। ঘজ্ঞশ্চ দানি ধৃতিধমো মহান্ ব্রতানি বৈ ছাদশ ব্রান্ণন্ত ॥৮ ইতি, 

বন্দী বলিলেন-__“এগারটা ইন্দ্রিয় (বথা--বাক্, পাণি, পাদ, পাযু ও উপস্থ-- 
এই পীঁচটী কর্মোন্দ্রির় » কর্ণ, ত্বক, চন্ছু, রসনা ও নাসিকা--এই পাঁচটা জ্ঞানে- 
ক্রয় এবং মন)। এগারটী ইন্দ্রিরবিষর (বা বাক্য, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ 

ও আনন্দ__-এই পাঁচটা কর্মেজ্িয়বিষব £ শব্দ; স্পর্শ, বপ, রস ও গন্ধ__এই পাঁচটা 

জ্ঞানেক্্িয়বিষষ এবং সমস্তই মনের বিষষ)। সত্রযোগে এগারটী পশুবন্ধনস্তন্ 

নিশ্মিত হইয়া থাকে৷ প্রাণিগণের এগারটা ইন্দ্রের এগার প্রকার বিকার 
হইতে পানে (বথা_-অস্পষ্ট বাক্য, অসম্যক্ গ্রহণ ইত্যাদি)! আন, বর্গে 
দেব্গণের মধ্যে এগার জন কত্র উক্ত হইয়াছেন” ॥১৮॥ ূ 

বন-১৪১ (৮) 



১১২৪ মহাভারতে ব্ন- 

তম্মিংস্তথ! মঞ্ষুলে বর্তমানে স্ফীতে যজ্ছে জনকস্তোত বাঁজ্ঞঃ। 

অস্টাবক্রং পুজযস্তোহভ্যুপেয়ুধিপ্রীঃ সর্বের প্রাঞ্জলয়ঃ প্রতীতাঃ ॥২২। 
অস্টীবন্র উবাচ। 

অনেনৈব ভ্রা্গণাঃ শুশ্রুবাংদো বাদে জিত্' সলিলে মজ্জিতাঃ প্রাকৃ। 
তানেৰ ধর্মমানয়মণ্ত বন্দী প্রাপ্ধোতু গৃাপ্ন, নিমজ্জয়ৈনমূ ॥২৩। 

বন্দ্যুবাচ। 
অহং পুত্রো। বরুণন্যোত রাজ্জন্ত্রাস্ত সত্রং ছবাদশবাধিকং বৈ। 
সত্রেণ তে জনক ! তুল্যকালং তাদর্থং তে প্রহিতা। মে দ্বিজাগ্র্যাঃ ॥২৪। 

তশ্থিন্নিতি। উতশব: পাদপূরণে, “উতাত্যর্থবিকল্পযোঁঃ। সমুচ্চষে বিতর্কে চ প্রশ্নে চ 
পাঁদপুরণে-” ইতি মেদিনী। জনকন্ত রাঃ, স্ফীতে প্রবৃদ্ধে তক্ষিন্ যজ্ঞে, তথা স্কুলে 
কোলাহলৈ্বমূলে বর্তমানে সতি, গ্রতীতাঃ সন্ত্াঃ সর্কে বিপ্রাঃ পৃজযন্তঃ সম্মানযন্ত: প্রা 
লয়প্চ সন্ত, অষ্টাবন্রমূ, অভ্যুপেয়ং উপগতাঃ ॥২২1 

অনেনেতি। প্রাক অনেন বন্দিনৈব, শুশ্রবাংসঃ শ্রুতবস্তঃ শানজ্ঞা ইতার্থঃ রাঙ্গণী£, 
বাদে জিত্বা সলিলে মঞ্জিতাঃ। অতঃ অয়ং বন্দী অগ্য তানেব ধন্মান্ নিগ্রহ-বদ্ধন-মজ্জবন- 
রূপান্ ব্যবহাবান্ প্রাপ্মোতু। তেন চ এনং বন্দিনম্ গৃহ গৃহীত্থা, অঞ্ষা, জলে মজ্জয় ইতি 

কৰিিৎ,প্রত্যনরোধঃ 1২৩| 
অহমিতি। উত পাদপৃবণে। অহং বরণন্ত রাজ: পুত্র অতো মে জলমজ্জনভয়ং 

নাভীতি ভাবং। হে জনক! তে তব সত্রেণ অনেন যজ্ঞেন তুল্যকালং দবাদশবাধিকম্ অন্ত 
বরুণস্ত সত্রং যঙ্ঞঃ তত্র পাতালে বন্তীতে। তদর্থং তদর্শনার্থমেব, মে ময়া, তে দ্বিজাগ্র্যা 

ভাবতভাবদীপঃ 
পুত্রং শোঁভনঃ উতঃ পটভুদপ্রককৃতিবিকত্যাক্মৈকত্তস্তভিরোতৃভিশ্চ প্রোতত্বাদুূত: ত্রত্ুরপি 
তঃ শোঁভন্যজ্ে। বকপন্তস্ত পুত্রম্। স ইত্বন্বং স বিজানাত্যোতুমিতি মন্ত্রবর্ণাততথাগ্তা- 

কম্ত ক্রতোরতশব্ববাচ্যত্বম। উদীধ্যন্তমুদরীধ্যমাণং ভধমানমিতাথ: ॥২১--২২॥  শুশ্রবাংসঃ 

জনকরাজার দেই আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞ সেই কোলাহলে ব্যাপ্ত হইলে, ভ্রাঙ্মণের। 
সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া অষ্টাবক্রকে সম্মানিত করিবার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার 
নিকটে উপস্থিত হইলেন” ॥২২ 

তখন অষ্টাবন্র বলিলেন-+ত্রাক্ষণগণ। এই বন্দীবেটাই পুবের্ব বিদ্বান্ 
্রাহ্মণরদিগকে বাদে জয় করিয়৷ তীহাদিগকে জলে ডুবাইয় দিয়াছে; অতএব 

আজ এই বন্দীবেটাও দেই অবস্থাই প্রাপ্ত হউক; ব্ুতরাং আপনারা ইহাকে 
ধরিয়া জলে ডুবাইয়া দিন” ॥২৩। 

(২৪ """ততভ্রাস সন্তরম্--বা বক! পি। 
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তে তু সর্বেব বরুণত্ঠোত যন্ত্র জুব্টুং গতা ইম আয়ান্তি ভূয় । 
অফ্টাবক্রং পুজযে পুঁজনীয়ং যস্য হেতোর্জনিতারং দমেষ্যে 1২৫] 

অস্টাবাক্র উবাচ । 
বিপ্রাঃ সমুদ্রার্ভান মভ্জিতা যে বাচা ক্তিতা মেধছা বা বিদানাঃ। 
তাং যেধয়া বাচমথোজ্জহাব যথা বাচষবচিন্ত্তি সন্তঃ [২৬ 

৫২৬, 

৩1৯৩, হা! 

ভ্রাহ্গণেষ্ঠা, গ্রহিতা বাঁদে বিভিত্য ইত: প্রেক্তাঃ, তে চ স্বেচ্ছা ন যাল্ডভীতি বাল্বিজগু- 

কপং পণং বিষাঁয় তত্র বিজ্িত্য চ তে জল নিপাতিতা ইত্যাশয়ঃ 7২৪ঃ 
তইতি। তে ভু সর্ব এব হিঙ্গাগ্রযাঃ, বকণনভ তং হত্রং জং গতা। ইমে তে ভূয়ঃ 

পুনবায়াস্কি। অতো ন মে ব্রন্মহত্যাপাপমিতি ভাবঃ 1 উপকারিত্থাৎ পুজনীয়মন্টীবক্রম্ 
অহং প্জয়ে ২ ঘন্ত হেতৌরহুং জনিতাবং জনয়িতারং বরণং সথেছে প্রা্্যামি [২৫ 

বিপ্রা ইতি। হে ভনক। ভবলীয়লোকৈবিপ্রাঃ জমুত্রাভসি মজ্জিতাঃ ১ যে বিভানা 

জ্ঞানিনো বিপ্রা, বাচা, মেধহা ৰা বুক্তা চ বন্দি! ভিতাঃ। অধাহং মেধছা স্ব্ধ্যা, যথা তাঁং 
বন্দিনো। বাচ্চ উজ্তহাব উদ্ৃতবান্ বিভিতবানস্দি ঃ তথী। যম বাদ জন্তঃ অহী সভ্যাঃ 
পশ্ডিতাঃ, অবচিহ্থতি পবিচিন্স্তি জাঁনন্তীত্যর্ঘ, £২৬: 

তারতভাব্দীপঃ 

পত্তিতাঃ ২৩২৪ জনিতারং বরুণম্ ২৫হ বিপ্রা ইতি। বাঁচা উচ্চৈ: পাঠেনৈব উত 
মেধয়া উহাঁপোহকৌশলেন বি! বালনাঃ পত্তিতা অপি ভিতা মজ্জিতাশ্চ, তাং প্রসিহ্কাং 
বাঁচং বেন্ময়ীং যেশদ্া সহিতাং বন্দিনা কুতর্কার্ণবে মজ্িতামহং যথা উজ্তহারোদ্তবানন্থি 

তথা সন্থঃ জল্সহচন্বিবেককূশখলা অবচিহ্বন্থি, পৰীক্ষয়ন্তি, লোভর্থে লট পবীক্ষয়ত্তিত্যথঃ 1২৩] 

বন্দী বলিজেন--“মহারাজ জনক। আমি বকণদেবের পুত্র; (ক্ুুতরাং 

আমার জ্লমজ্ঞনের ভর নাই)। এদিকে যখন আপনার বন্ছ আরম্ত হইয়া- 
ছিল, বকণরাজার দ্বাদশবর্ষব্যাপক হন্ আরম্তও তখনই দেখানে হইয়াছিল ; 
স্থতরাং সেই যজ্ঞ দর্শনের জন্যই আমি দেই প্রধান ব্রাঙ্গণদ্গিকে প্রেরণ 
করিয়াছি 1২৪1 

দেই ত্রাহ্গণেরা সকলেই ব্রুণদেবের বজ্র দর্শন করিবার জন্য গিরাছিলেন, 
এই আবার আদিতেছেন : কিন্তু পুজনীর অষ্টাবন্রকে আমি পুজা করি। কারণ, 
ধাহার জন্য আমি পিতাকে দেখিতে পাইব" ॥২৫] 

অষ্টাবক্র বলিলেন--“জনকরাঙ্তা ! বন্দী বাক্যের কৌশলে ও বুদ্ধির প্রভাবে 
যে সকল জ্ঞানী ত্রান্দণকে অর করিরাছিল; তাহাদিগকে আপনার লোকেরা সমুক্রের 
জলে নিমগ্ন করিবাছে। তা'র পর আমি আবার বৃদ্ধিবলে যেভাবে বন্দীর বাক্য 
জর করিযাছি তাহ এই পণ্ডিতের জানেন 1২ঙা 



১১২৬ মহাভারতে বন- 

অগ্ির্ঘহন্ জাতবেদাঃ তাং গুহান্ বিসর্জয়ংস্তেজসা মান্ম'ধাক্ষীৎ। 
বালেবু পুত্রেবু কুপণং বৎস তথা বাঁচমবচিন্বত্তি সম্তঃ ॥২৭1 

শলেম্মাতকী ক্ষীণঝচ্গিঃ শৃণোষি উতাহো ত্বাং স্ততয়ো মাদরন্তি। 
হ্তীব ত্বং জনক ! বিতুগ্ভমানো ন মামিকাং বাচমিমাং শৃণোষি 0২৮ 

অগ্রিবিতি। জাঁতং বুত্তং সাধুত্মসাধুত্বং বা৷ বেতীতি জাতবেদা অগ্নিঃ, সতাঁং গৃহাঁন্ 

বিসর্ভযন্ সাধুগৃহতাদে পবিত্যজন্, বনং দহন, তেজসা মান্মধাক্সীৎ সৎপাদপমপি ন দহতু। 
অ্রার়মাশয়ং-_তপঃগ্রভাবাদহং গ্ুবমেবাগ্রিকল্প* লোকানাং সাধুত্বমসাধূত্র্ক জানামি। এবধচ 

বাঁদবিভ্ডিতব্রা্গণগণবদ্াদবিজিতমেনং বন্দিনমপি জলে নিমজ্বসি চেতদা ন্যায়পবাষণতয়া 
সাধুভূতং ভবন্থং শাপেন ন দহামি, ইতবথা তু বন্দিনং দহন্ ভবন্তমপি দহামীতি। অথ 
বলিস্ত তে বচনং ন ময় গ্রাহ্থমিত্যাহ- বালোঘতি। তথা সন্ত: সাধবঃ বালেবু পুত্েবু চ, 

কৃপণমন্পং বদৎখ্বপি, তেবাঁং বাঁচম্, অবচিন্বত্ি গৃতত্ি ১ বাঁলবাচ: স্প্রহণীষত্বাৎ পুত্রবাচশ্চ 

নেহাকির্ষণাঁদিতি ভাবঃ 7২৭ 

আঙ্গিপতি-শ্লেম্মেতি। হে নক! হ্রেস্াতকং বহুবারফলমন্তান্তীতি শ্রেম্াতকী 

বহুবারবলভোজী। বহুবাবাধ্যবলভোকজনে হি শ্রেক্সাতিরেকেণ লোক: শ্তন্ধো ভবতীতি 

বৈগ্যকপ্রসিদ্ধিঃ। অতএব, ্ ষীণবর্চাঁঃ ক্ষীগবুদ্ধিশক্তিঃ সন্ শুণোবি , অতএব চ কর্তৃব্যুগ্ধোহসীতি 
ভাবঃ। উতাছো অথবা, বন্দিলাং স্ততয়ন্ত্াং মাঁদয়স্তি। অতএব ত্বম্ঠ তুগ্যমানে! 

ম্গিদয়া ব্যথ্যমানোহপি, হল্তীব, মামিকাঁং মদীয়াম। ইমাং বাঁচং ন শুণোধি। «শেল: শ্লো- 
তকঃ শীত উদ্দালে! বহুবাঁবক*” ইত্যমবঃ 7২৮ 

পঃ 

নন্থ বন্দিনোদ্ধিতাং বাঁচং ত্বমেৰ কুতর্কার্ণবে মজ্জিতবানসি তত্র কিং সঙ্ভিঃ পবীক্ষণীষ- 

মিত্যাশঙ্ব্যাহ--অগ্রিরদহিন্লিতি। অগ্নির্হন্ ব্বভাবেন দাঁহকোথপি জাতবেদাঃ জাতানি 

পতামসতাঞ্চ বৃতানি বেদ জাশাতীতি জাতবেদাঃ সতাং অত্যাভিসন্ধীনাং গৃহান্, 

শরীরাণি বিষ্জয়ন্ বর্জয়ংত্েজসা যথা] অধাক্ষীৎ স্ম অর্থাদনৃতাভিসদ্বিগৃহান 
নশব্ব উপমার্থে! অপো ন নাঁবা ছুরিতাস্তরেমেত্যাদিবৎ1 যথা তগ্তপরশ্তগ্রহণে 

বহ্িং সত্যাভিসদ্ধং ন দহৃতি অত্যপন্দপাতী ন তৃ জাতিবয়োবিষ্যা পক্ষপাতী এবং 
সন্তোহপি বালাদিবু। অতো! বালবচনমিতি মদ্থাক্যং নাবমস্তব্যমিতি ভাঁবঃ1২৭॥ এ্লেন্মা- 

তকীশবিতন্তরুবিশেষস্ত্ত পত্েবু ভোঁজনং তৎফলভক্ষণঞ্চ বুদ্ধি্ং দেষিকরঞ্েতি 

সুতরাং অবস্থাভিজ্ঞ অগ্নি সঙ্জনের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া; বন দগ্ধ করিতে 

থাকিয়া উৎকৃষ্ট বৃদ্ষও যেন দগ্ধ না করেন। তা"র পর রাজা! বালক বা পুত্র অল্প 
কথা বলিলেও সঙ্জনেরা৷ তাহাদের সে কথ! অবশ্যই গ্রহণ করেন ॥২৭॥ 

জনকরাজা! আপনি কি চালিতাকল খাইয়1 [শ্লেন্সাবিক্যবশবত:) বুদ্ধিশূন্ত 
হইয়া শুনিতেছেন? অথবা বন্দিগণের ভ্ততিবাদ আপনাকে একেবারে মস্ত 

(২৭)-*ন স্ম ধাক্সীঘ--বা বকা নি। কী 
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জনক উবাচ । 

শুণোমি বাচং তব দিব্যরূপামমানুষীং দিব্যরূপোহসি সাক্ষা। 
জৈষীর্যদ্ন্দিনং ত্বং বিবাদে নিন্ষ্ট এষ তব কামেহদ্ত বন্দী ॥২১॥ 

অস্টাবন্ক উবাচ। 
নানেন জীবত৷ কশ্চিদর্থে। মে বন্দনা! নৃপ !1 
পিতা যদ্ধন্ত বরুণো মজ্জয়ৈনং জলাশয়ে ॥৩০| 

বন্দ্যুবাচ। 

অহং পুত্ো বরুণস্তোত রাজ্ঞো৷ ন মে ভযং বি্যাতে মভ্জিতম্থয | 
ইমং মুহুর্ত পিতবং দ্রক্ষ্যতেহয়মঞটী বক্রশ্চিবনষ্টং কহোড়ম্ ॥৩১॥ 

লোমশ উবাচ । 

ততন্তে পুজিতা বিপ্রা বরুণেন মহাত্মনা | 
উদ্তিষ্ঠংস্তথ! সর্ষে জনকস্ত সমীপতঃ 1৩২ 

শৃণোমীতি। হে বালক। দিব্যর্ূপামত্যুত্রমাম্, অমানুবীঞ্চ তব বাঁচং শৃণোমি ১ ত্বক 

সাক্ষাৎ দিব্যবপঃ দ্বর্গীয়তুল্যোহসি। কিঞ্চ তং বিবাদে বন্দিনং যৃদজৈষী:, তদগ্য এষ বন্দী, তব 
কামে ইচ্ছাষাম্, নিস্ষ্টো। দত্ত: । যথেচ্ছমন্সিন্নাচবেতি ভাবঃ 1২৯] 

নেতি। অর্থঃ প্রযোজনম্। মজ্জয, বাদবিজযফলন্তাবস্কর্তব্যত্বাদিতি ভাব: ॥৩০1 

অহমিতি। অত্রাপি উতশবঃ পাদপুবণে । চিবনষটং দাদশবর্ধং যাব্দদর্শনং গতম্ 0৩১ 

করিয়। কেলিরাছে। যেহেতু, আপনাকে উৎপীড়ন করিতে থাকিলেও আপনি 
হস্তীর ন্যায় আমার এই সকল কথা শুনিতেছেন না” ॥২৮। 

জনক বলিলেন-__-“বালক ! তোমান্গ বাক্য অলৌকিক ও অতি উত্তম; জুতরাং 
তাহ শুনিতেছি। আর, তুমিও সাক্ষাৎ দেবতার তুল্য! তা'র পর তুমি যখন 
বাদে বন্দীকে জর করিয়াছ, তখন আমি আজ এই বন্দীকে তোমারু ইচ্ছার অধীনই 
করিয়! দিলবম” ॥২৯] 

অষ্টাবন্র বলিলেন--“রাজা ! এই বন্দীকে জীবিত রাখিয়া ইহ! দ্বারা আমার 
কোন প্রযোজনই দিদ্ধ হইবে না, স্তরাং যদিও উহার পিতা বকণ, তথাপি 
আপনি উহাকে জলে নিমগ্ন ককন” ॥৩০| 

বন্দী বলিলেন_-“আমি বকর্ণদেবের পুত্রঃ সুতরাং আমার জলমজ্জনের 

ভয় নাই। আর, এই মুহুর্তেই অষ্টাবক্র-_চিরবিন্ট আপন পিতা কহোড়কে 
দেখিতে পাইবেন” ।৩১॥ 

লোমশ বলিলেন--“ভাহার পর কহোভপ্রভৃতি সেই সকল ত্রাক্গণ মহা! 
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কহোঁড় উবাচ। 
ইত্যর্থমিচ্ছ্তি মুতান্ জনা জনক! কর্ণ । 

যদহং নাশকং কর্তূং তৎ পুত্রঃ কৃতবান্ মম ॥৩৩॥ 
উতাঁবলস্ত বলবান্ উত বাঁলন্ত পণ্ডিতঃ। 

উত বাহবিদুষো বিদ্বান্ পুত্রো জনক ! জায়তে ॥৩৪| 

বন্্যুবাচ। 
শিতেন তে পরশুন! ্বরমেবান্তকো নৃপ !। 
শিরাংস্যপহবস্থাজৌ৷ রিপুণাং ভদ্রেমস্ত তে ॥৩৫| 

মহদৌকৃথ্যং গীয়তে সাম চাগ্যং সম্যক্ দোমঃ গীবতে চান্র সত্রে। 
গুচীন্ ভাগান্ প্রতিজগৃহস্চ হ্ন্টাঃ সাক্ষান্দেবা জনকত্যোতি বাজ্ঞঃ ॥৩৬| 

তত ইতি। তে কহোঁড়াদয়:। এতেন সমূদাসমদেশ এব জনকবন্ঞ আসীদিতি বোখ্যম্1৩২। 

ইতীতি। ইত্যর্থম্ এতাদর্থং স্বকর্তৃব্যকরণার্থমিত্যর্;। কর্মণা পুত্রযাগাদিনা 1৩৩ 
উতেতি। প্রথম উতশব: পাঁদপূরণে, দ্বিতীয়তৃতীয়ৌ চ সমুচ্চযে। “উতাত্যর্থবিকল্পয়োঃ। 

সমূচ্চযে বিতর্কে চ প্রশ্নে চ পারদপূরণে” ইতি মেদিনী। বালস্ত দূর্ঘন্ত “বালঃ কচে শিশে৷ 

রেখ ইতি বিশ্বঃ ! অবিছুবঃ অজ্ঞানিনঃ, বিদ্বান জানী ॥৩৪ 

বরণযজ্জরসম্পাদিনয়ি ব্রাক্ষণপ্রেবণে সাহাধ্যকরণাজ্ছনকং প্রত্যাশিবং প্রযুউক্তে--শিতে- 

নেতি। হেনুপ! আঁ যুদ্ধে অস্তকো যমঃ দ্বয়মেব, শিতেন স্থধারেণ পবশুনা, তে তব 
রপৃণাং শিরাংপি অপহরতু ; তে তব চ ভদ্রং মঙ্গলমস্ত 1৩৫| 

ভারতভাবদীপঃ 
প্রসিদ্ধম [২৮ অগ্ভ তব কামো নিস, এষ বন্দী দৃশ্ঠতাঁমিতি শেষঃ1২৯--৩২| ইত্যর্থ- 
মেতদর্থম 1৩৩--৩৪॥ শিতেন তীক্ষেন॥ তে তব বিপুণামিত্যন্থয:, যমাদপি তব শক্র- 

বকণকর্তৃক সম্মানিত হইব (সমুদ্র হইতে) জনকরাজার নিকটে উপস্থিত 

হইলেন? ॥৩২| | 
কহোড় বলিলেন-_-“মহারাজ জনক ! এইজন্যই মানুষ পুত্রযাগপ্রভূতি কর্ম 

দারা পুত্র কামনা করে। দেখুন--আমি যাহা করিতে সমর্থ হই নাই; আমার পুত্র 
তাহা করিল ! ॥৩৩| 

জনকরাজা ! দুর্বল লোকেরও বলবান্ পুত্র মূর্থ লোকেরও পণ্ডিত পুত্র এবং 
অজ্ঞানী লোকেরও জ্ঞানী পুত্র জন্মিরা থাকে” ॥৩৪। 

বন্দী বলিলেন--“রাজা | যুদ্ধের সময়ে যম নিজেই তীক্ষ কুঠার দ্বারা আপনার 
শক্রগণের মস্তক ছেদন করুন ; আপনার মঙ্গল হউক ॥৩৫॥ 

, (৩৫)--শিবাংস্তপাহরনাজৌ--বা ব কা নি। 
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লোমশ উবাচ । 
সমুখ্িতেম্বধ সর্ববধু রাজন! বিপ্রেধু তেম্বধিকং স্থপ্রভেষু। 

অনুজ্ঞাতো জনকেনাথ রাজ্ঞা বিবেশ তোয়ং সাঁগরস্তোত বন্দী ॥৩৭] 

অষ্টাবত্রঃ পিতরং পুজয়িত্বা সম্পূজিতো ত্াহ্মৈক্তৈর্ধথাবগ | 
্রত্যা্জগামাশ্রমমাণ্ড চাগ্র্যং জিত্বা পৌতিং দহিতো মাতুলেন ॥৩প] 
ততোহষ্টাবন্রং মাতুরথান্তিকে পিতা নদীং সমঙ্গাং শীন্্রমিমাং বিশন্ব | 
প্রোবাচ চৈনং স তথা বিবেশ সমৈরন্গৈশ্চাপি বভ়ূৰ সাঃ 1৩৯॥ 

টগর 

জনকষজ্ঞং স্তোতি_মহর্দিতি। উত পাঁদপূরণে। জনকন্ত বাজ্রঃ, অত্র জত্রে যপ্ডে, 

ওকৃথ্যম্ উক্থাদিচ্ছন্দোবদ্বম, মহৎ বিশালম্, অগ্রমুত্রষঞ্চ সাম গীয়তে , সোমঃ সোঁমরসম্চ 

সম্যক গীফতে। উত্য্রাপি ব্রাহ্মণৈবিতি শেব:। তথা দেবাশ্চ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষা হষ্টাশ্চ সন্তঃ, 
শুচীন্ পবিত্রান্ ভাগান্ গ্রতিজগৃছঃ 7৩৬] 

সমিতি। হে রাঁজন্! যুধি্টিব! অথ তেবু কহোভার্দিবু সর্ধেধু বরখসম্মাননাদিধিকং 

্থপ্রভেবু বিপ্রেবু সমুখিতেবু, সত, অথ জনকেন বাঁভ্ঞা অনুজ্ঞাতো বন্দী, সাগরন্ত তোয়ং 

বিবেশ। অত্রাপুযুতশব্দঃ পাঁদপৃবণে 1৩1 

অষ্টেতি। পৃজযিত্বা অভিবাগ্ঘি। অগ্র্যং শ্রেষ্টম্। সৌতিং বন্দিনম্ ৩৮ 

ভারতভাবদীপঃ 
সংহবণশক্তিবধিকেতি ভাবঃ 1৩৫ ওঁক্থ্যমুক্ধ্যাখ্যক্রতুবিশেষে গেষং সাক্ষার্দিত্যপরোন্দং 
দেবতাসান্িধ্যমূচ্তে 1৩৩--৩৭ সৌতিং স্থতত্ত বরণন্ত পুত্রমূ তা জমস্িন্ধানি 

সভ্যগণ! জনকরাজার এই বজ্র উক্থাপ্রভূতি ছন্দোবদ্, বিশাল ও 

মনোহর সামবেদ গীত হইতেছে এবং যথাযথভাবে সোমরস গীত হইতেছে; 

আর দেবতার! প্রত্যক্ষ ও সন্তুষ্ট হইয়া আপন আপন পবিত্র ভাগ নকল গ্রহণ 
করিয়াছেন” ॥৩৬ 

লোমশ বলিলেন_-রাজা যুধিষ্টির! নেই ত্রান্গণেকা সকলেই বকণের 
নিকট সম্মান লাভ করায় অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন হইরা সমুদ্র হইতে উথ্িত 
হইলে, জনকরাজার অন্থুমতিক্রমে বন্দী বাইর! সমুদ্রের জলে প্রবেশ করি- 
লেন ॥৩৭॥ 

এদিকে অষ্টাবক্রও বন্দীকে জর করিরা, তত্রত্য ব্রাহ্মণগণকর্তৃক বখানির্মে 
সম্মানিত হইয়া, পিতা কহোভকে অভিবাদন করিরা? তাহার ও মাতুল শ্বেত- 
কেতুর সহিত মিলিত হইবা, (মাতামহ উদ্দালকের) শ্রেষ্ঠ আশ্রমে নচই 
প্রত্যাগমন করিলেন 1৩৮ 

(৩৮)."*আশঅমমেব চাগ্রযমূ- বা বকানি। 
বন-১৪২ ৮) 
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নদী সমঙ্গা চ বভূব পুণ্য যন্তাং স্বাতো মুচ্যতে কিন্বিষাদ্ধি। 

ত্রমপ্যেনাং ন্নানপানাবগাহৈঃ সভ্রাতৃকঃ সহভার্যে৷ বিশস্ব ॥৪০॥ 

আন্র কৌন্তেয ! সহিতো ভ্রাতৃভিভং হুখোধিতঃ সহ বিপ্রৈঃ গ্রতীতঃ | 

ুণযান্ন্তানি শুচিকর্ৈকভততির্মা সার্দং চরিতাস্তাজমীঢ় ! ॥৪১| 

ইতি শ্্রীমহাঁভারতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্কবণি 

তত্থযাত্রায়ামফ্টাবক্রীযে দশাধিকশততমোইধ্যাযঃ ॥০॥ & 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। ততঃ পিতা কহোডঃ, মাতুং স্থজাতাষা আস্তকে, এনম্টীবত্রং প্রোবাঁচ। 

কিং প্রোবাচেতাঁহ-নদীমিতি । হে অষ্টাবক্র। ত্বমিমাং অমন্গাং অমঙ্গানায়া এতদাশ্রম- 

মাত্রপ্রসিদ্ধাং নদীং শীঘ্ং বিশঙ্ব প্রবিশ॥ বক্রাণামঙ্গানাং সমীকবণার্থমিত্যাশযঃ। তথা 

আঁদেশেন, সোইট্টাবক্কোহপি বিবেশ, সঃ সগৈবদৈবিশিষটশ্চাপি বভৃব ॥৩৯। 

নদীতি। পুণ্যা সা চ নদী, সমঙ্গা এতন্লায়া জগতি বিখ্যাত! বভূব, সমানি অঙ্গানি যন্তাঃ 

সকাশাৎ সেতি যোগাঁদিতি ভাব: । সমঙ্গেতি শকদ্ধারিঘাদশবন্ত অকাবলোগপঃ। 

পানপানাবগা হৈস্তত্রহ্দেশৈঃ, বিশস্ব গ্রবিশ ॥৪০| 

অত্রেতি। প্রতীতঃ বন্ত্:। শুচিযু পবিত্রেযু ,কর্মন্থ সানাদিযু একা! মুখ্যা ভকতিরস্ত স:। 

শন্ভানি পুথানি কম্মাণি, চবিতাসি কবিষ্টুসি, যে আজমীঢ! অজমীঢবংশোত্তব 1॥8১॥ 

ইতি মহামহোপাধ্ঠাষ-ভাবতা চাধ্য-মহাকবি-পদ্ম ভূষণ-শ্রীহবিদাস সিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচাধ্য- 

বিবচিতাষাং মহাভাবতটাকাষাং ভাবতকৌমুদ্ীসমাখ্যাবাং বনপর্বণি তীর্ঘযাত্রাযাং 

দশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০1 
ভারতভাবদীপঃ 

করোতীতি সমগ্গেতি যোগে! দশিতঃ, শকদ্ধাদিতাঁৎ পববপমূ ৩৯--৪৭া প্রতীতো 

দিশ্রকঃ 18১1 

ইতি ই্মহাভাব্তে বনপর্দণি নৈলকঠীষে ভাবিতভাবদীপে দশাঁধিকশততমোহধ্যাঁঘঃ ॥১১০। 

তাহার পর কহোড সুজাতার নিকটে অষ্টাবক্রকে বলিলেন_-“অষ্টাবক্র ! 

ভুগি সর এই নদীতে প্রবেশ কর? | তগন অষ্টাবক্রও সেই নদীতে প্রবেশ করিলেন 
এবং সদাই সমান ( বক্রভাবিহীন ) অঙ্গ হইয! উত্থিত হইলেন ॥৩৯ 

মেই পবিত্র নদাটাও “সখঙ্গা-নামে প্রসিদ্ধ হইল; যে নদীতে স্সান করিয়া 

মানুদ পাপ হইছে যুক্ত হয | যুধিটির 1 ভুমিও ভারা! এবং ভ্রাভৃগণের সহিত স্নান, 
পান ও অবগাহন করিবার উদ্দেশে এই নদীতে প্রবেশ কর ॥৪০| 

এমশাঢব,শোসুব কুষ্ঠীনন্দন ! তাহার পর তুমি ভ্রাতগণ, ত্রাঙ্মাণগণ ও 
এপার মভিহ দিহিতি ১৯যা ভুখে বাস করিতে থাকিথা। পবিত্র কার্ধো একাগ্রচিন্ত 
5251 সপট্টভাবে এলে অনাথ প্রণা কায বরিবেগ 18১॥ 

৮ ০০১৬০০৬ 
$ র্ রা এ * কত. চু শলদিরশ হয়ো হরেন সব বাপিটশদদিবশতত,মগথ্যাযা নি 

হে 



একাদশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 

লোমশ উবাচ । 

এষা মধুবিলা বাজন্। দমঙ্গী স্প্রকাশতে। 

এতৎ কর্দমিলং নাম ভরতম্তাভিষেচন্স্ ॥১॥ 
অলক্ষ্যা কিল সংহুক্তো বৃত্রং হৃতবা শচীপতিঃ | 
আগ্লুতঃ সর্ববপাপেভ্য€ সমল্গাধাং ব্যমুচ্যত 1২1 

এতদ্বিনশনং কুক্ষৌ মৈনাকস্ত নরর্ধভ ! | 
অদিতির্যত্র পুত্রার্থং তদননমপচৎ পুবা ॥৩| 

এনং পর্ধবতরাজানমারুহা ভরতর্ষভাঃ || 

অযশন্তামসংশব্যামলক্ষীং ব্যপনোত্ভথ18॥ 

ভারতকোমুদী 
এষেতি। মধুভির্সধুতুল্যেঃ জলিলৈ: পূর্ণ নিলং খাতদেশো যন্তাঃ সা মধুবিলেতি 

সমদ্দাযা এব নামান্তবম্। ন চ “মধুবিলেতি অষ্টাবক্রার্সমীকবণাৎ পূর্ধবং সমন্গাষ। এব 
নাম” ইতি নীলকষ্ঠোক্তং যুক্তমিতি বাচ্যম, পূর্বাধ্যাযে অষ্টাবক্রা্গসমীকরণাৎ পূর্বমপি 

“্ন্দীং সমন্গাং শীঘ্রমিমাং বিশন্ষ ইতি সমদ্বানামশ্রুতেঃ। ভবতন্ত রাজ্ঞঃ, অভিষিচ্যতে 

অস্িশ্লিত্যভিযেচনং তীর্ঘং ঘট ইতি যাবৎ |১] 

অলক্ষ্েতি। আর্ুতঃ দ্বাতিঃ, অর্ধ্পাপেত্যঃ অলম্দ্রীসংযোগক্তনকেভ্যঃ [২1 

এতদিতি। বিনশনং নাম তীর্থম্, কুশ্ো৷ অভ্যন্তবে। তৎ পুত্রযাগলিমিভ্তকম্ 1৩! 

এনমিতি। অযশস্তাম্ অবশক্ববীম, অসংশব্যাঁং নারাপ্যন্জেখ্যাম্।৪1 

ভারতভাবদীপঃ 

এবেতি। মধুবিলিতি অগ্রাবক্রা্স্মীকবণাৎ পূর্বং অমস্কারা এব নাঁম 0১২ নং 
ব্রন্দীদনম অদিতি: পুত্রকামা। “সাধ্যেভ্যো দেবেভ্যো ব্রন্দীদযপচৎ ইতি শুতে: তে 

লোমশ বলিলেন -“াজা। এই সমঙ্গানদী দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার 

'মধুবিলা নামও আছে , আর্ এই 'কর্দমিল- নামে ভরতরাজার তীর্থ ॥১ 

ইন্দ্র বৃত্রান্থুরকে বধ করিয়া অলঙ্দীসগাক্রান্ত হই়াছিলেন, তাহার পর 
তিনি এই লমল্গানদীতে সান করিবাই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন ॥১1 

নরশরেষ্ঠ। মৈনাকপর্্বতের নিকটে এই বিনশনতীর্ঘ; পূররবকালে অছিততি- 
দেবী যেখানে পুত্রের জন্থ পুত্রবাগের অন্ন পাক করিনা লেন ॥আ 



১১৩২ শহাভাবতে বন- 

এতে কনখলা বাঁজন্নযীণাং দরিতা নগাঃ। 
এবা গ্রকাশিতে গঙ্গা যুধিতির ! মহানদী ॥৫॥ 
সনতুকুমারো ভগবানত্র দিদ্ধিমগাঁৎ পুরা! । 

আজমীট়াবগাহোনাং দর্বপাপৈঃ প্রমোক্ষ্যসে ॥৬॥ 
অপাং হ্ুদঞ্চ পুণ্যাখ্যং ভূগুতুঙ্গঞ্চ পর্ববতমৃ। 

তুষ্ঠীগর্সে চ কৌন্ডের ! সানুজ্ঃ সঘুপস্পুশ ॥৭॥ 
আশ্রমঃ সুলশিরপো রমণীষঃ প্রকাশতে। 

ত্র মানঞ্চ কৌন্তেয! ক্রোধঞ্চেব বিসর্ভয় ॥৮। 
এষ রৈভ্যাশ্রমঃ শ্রীমান্ পাগুবেয়! প্রকাশতে | 

ভারছাজো যত্র কবির্ধবক্রীতে ব্যনশ্যত ॥৯| 

ভারতকৌমুদী 
এত ইতি । কনখলা নাঁম, দধিতাঁঃ প্রিবা নগাঃ পর্বতাঃ 1৫1 

সনদিতি। হে আজমীঢ। অজ্রমীঢাখ্যনৃপতিবংশোদ্উব | এনাঁং গঙ্গা 

অপামিতি। পূর্বার্দে গত্বেতি শেষ: । তৃক্দীগন্ে তদাখ্যে তীর্থে, সদুপস্পৃশ লাহি [গা 
আশ্রম ইতি। স্থুলপিবসো নাম মুনেঃ। মাঁনং রাজতাদিনিবদ্ধনমভিমানম্ 1৮1 

এষ ইতি। ররৈভ্যন্ত মুনেরাশ্রমঃ, শ্রীমান্ সুন্দব:। ববজীতো! নাঁম 1৯ 

হে ভরতশ্রেষ্টগণ! তোমরা এই পর্রবতশ্রেষ্ঠ মৈনাকে আরোহণ করিরা 
নিন্দাজনিক। ও অনুল্লেখনীয। অলন্দ্লীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে ॥8॥ 

রাজা! খধিগণেক প্রির এই সকল কনখল পর্বত এবং ঘুধিষ্টির! এই 
মহানদী গল্প প্রকাশ পাইতেছেন ॥৫) 

এইখানেই পূর্র্বকালে ভগবান সনৎকুমার নিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; 
অতএব ঘুর্ধিষ্টির! তুমিও এই গঙ্গায় স্নান করিয়া সকল পাপ হইতে যুক্ত 
হইবে 1৬1 

কুস্তীনন্দন। তুমি ভ্রাতাদের সহিত পুণ্যাখ্য জলহৃদ ও ভূগুতুসপর্বতে 
যাইবা তুষ্ণীগঙ্গনামক তীর্থে স্নান কর ॥৭॥ 

এ মনোহর স্থুলশিরা মুনির আশ্রম দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কুন্তীনন্দন! 
তুমি এখানে অভিমান ও ক্রোধ পরিত্যাগ কর ॥৮| 

পাঞ্ুন্দন! এই মনোহত্প রৈভ্যমুনির আশ্রম প্রকাশ পাইতেছে ; 
যেখানে ভরদাজমুনির পুত্র কৰি ববক্রীত বিনষ্ট হইয়াছিলেন” ॥৯1 

(৭)-সউক্কীগণ্দেতি কৌন্ডেয়! সামাত্যঃ অমূপস্পৃশ-_বা৷ ব,”*তুফীং গ্দা্চ কৌন্তেয | 
সভাতৃক উপন্পৃশ-_পি, তৃকীং গন্দাঞ্চ কৌন্তে। সালুভঃনি। 



পর্ববণি একাদশাধিকশততমোহ্ধ্যারঃ। ১১৩৩ 

ফুধিঠির উবাচ । 
কথংযুক্তোহভবদৃষির্ভরদ্বাজঃ গ্রতাঁপবান্। 
কিমর্থঞ্চ যবক্রীতঃ পুত্রোহনশ্যত বৈ মুনেঃ ॥১০॥ 

এত সর্ববং বথাবৃত্তং ভ্রোতুগ্রিচছামি তত্তৃতঃ 

কর্মমভির্দেবকল্পানাং কীত্মানৈভূশিং রমে ॥১১॥ 
লোষশ উবাচ। 

ভরদ্াজশ্চ রৈত্যন্চ সখায়ো সংবভূবতূঃ। 
তাবুষতুরিহাত্যন্তং প্রীয়মাণাবনন্তরমূ ॥১২] 
রৈভ্যন্য তু স্তাবাস্তামর্বাবন্-পরাবদূ। 

আসীদ্যবক্তরীঃ পুত্রস্ত ভরদাজস্ত ভারত ! ॥১৩| 
রৈভ্যে বিছ্বান্ সহাপত্যস্তপস্বী চেতরোইভবগু। 

তয়োশ্চাপ্যতুলা গ্রীতি্বাল্যাৎ প্রভৃতি ভাবত ! ॥১৪॥ 

ভা 

কথমিতি । বকথং কীদৃশং যুক্তং যোগো৷ সঃ। মুনের্ডবদ্থাভস্ত 1১০1 

এতদ্দিতি। তব্তে৷ যাঁথার্্েন। দেবকল্পানাং দেবসদূশানাং জনানাম্ 7১১ 
ভরেতি। অনন্তরম্ অব্যবধানং যথা স্তাত্বথা, উষতুঃ বাং চক্রতু, 1১২1 
রৈভ্যন্তেতি। আস্তাম্ অভূতাম্, অর্ধাবন্-পবাবস্থ নাম। যবত্রীর্যবন্রীতঃ 1১৩ 
রৈভ্য ইতি। সহাপত্যঃ সপুত্রঃ বৈত্যন্ত পুত্রাবপি বিদ্বাংসাবভূতা মিত্যর্থঃ [১৪1 

যুধিষ্ঠির বলিলেন-_“মহষি ! প্রতাপশালী ভরদ্বাজমুনি কি প্রকার যোগী 
ছিলেন? কি জন্যই বা তাহার পুত্র ববক্রীত বিনষ্ট হইয়াছিলেন ?॥১০॥ 

যথাযথভাবে এই সকল বৃত্তান্ত আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ, 

দেবতার তুল্য ব্যক্তিগণের চরিত্র কীর্তন করিলে, তাহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ 

লাভ করি” ॥১১ 
লোমশ বলিলেন_-“ভরদ্বাজ ও রৈভ্য পরস্পর দখা ছিলেন এবং তাহারা 

অত্যন্ত গ্রীতি সহকারে পরস্পর নিকটেই বাদ করিতেন ॥১২ 
ভরতনন্দন ! রৈভ্যমুনির 'অর্রবাব্থ ও 'পরাবন্থু-নামে ছুইটা পুত্র ছিল এবং 

ভরঘবাজমুনির “ববক্রীত'নামে একটি পুত্র ছিল ॥১৩। 
রৈভ্যমুনি ও তাহার পুত্রদ্বর-_দকলেই বিদ্বান ছিলেন; আনন ভরদ্বাজমুনি 

কেবল তপন্বী ছিলেন, বাল্যকাল হইতেই তাহাদের পরস্পর অতুলনীক্প 
ভালবাসা ছিল ॥১৪। 

(১-)-*'ভাবন্বান্তঃ প্রতাপবাঁন্_বা! ব কা প। 

৬ সু এ হত ৩ 



১5১৩৪ মহাভারতে ধন” 

যবক্কীঃ পিতরং দৃষ্ট1 তপস্থিনমসত্কৃতমূ্। 
দৃ্। চ সৎকৃতং বিপ্রৈ রৈভ্যং পু্রৈঃ সহানঘ !॥১৫। 

পর্্যতপ্যত তেজন্বী মন্যুনাভিপরিপ্রতঃ | 

তপস্তেপে ততো ঘোরং বোদজ্ঞানায় পাণ্ডব ! ॥১৬॥ (ুগ্মকম্) 

স সমিদ্ধে মহত্যগ্নৌ শরীবমুপতাপয়ন্। 

জনয়ামাস সন্তাপশিল্দ্রন্ত স্ুমহাতপাঃ ॥১৭॥ 

তত ইন্দ্রো যবক্রীতমুপগম্য যুধিষ্ঠির ! | 
অব্রবীৎ কম্ত হেতো্তমাস্থিতস্তপ উভ্তমমূ ॥১৮1 

যবক্রীত উবাচ। 

দ্বিজানাগনধীত! বৈ বেদাঃ স্বগণাচ্চিত ! 1 

গ্রতিভান্তিতি তপ্যেহহমিদং পবমকং তপঃ ॥১৯॥ 

স্বাধ্যায়ার্থং সমারস্তো মমায়ং পাঁকশাসন 1 | 

তপসা! জ্বাতুষিচ্ছামি সর্ববজ্ঞানানি কৌশিক ! ॥২০॥ 

যবেতি। অপৎরুতম্ অগ্োৌবববিষধীক্কতম্, অবিদবাঁৎ্। সব্রুৃতঃ গৌবববিধয়ীকুতম্, 
বিদ্ববাদিতি ভাবঃ | মঙ্ছান! দৈন্তেন, অভিপবিধুত আক্রান্ত 1১৫ --১৬| 

সইতি। জধিদ্ধে প্রজ্জলিতে। সম্তাপমূদ্ধেগম: স্বপদগ্রহণাশঙ্কষেত্যাশয়ঃ ॥১৭ 
তত ইতি। আস্থিতঃ অবলম্থিতবাঁনসি ১৮। 

দ্বিজানামিতি। দিজানা ব্রাঙ্মণাঁনাঁম্। প্রতিভান্ত আত্মন্যাবিভবন্ত [১৯ 

নিষ্পাপ পাঙুনন্দন | ব্রাহ্মণের আমিষা তপন্থী ভরদ্বাজের কোন গৌরবই 
করেন না, অথচ পুত্রদের সহিতই বিদ্বান রৈভ্যের সর্বপ্রকার গৌরবই করেন ; 
ইহা দেখির তেজস্বী যবক্রীত অত্যন্ত দৈম্য-সমন্বিত হইয়া ছুঃখভোগ করিতে 
লাগিলেন; তাহার পর তিনি বেদ জানিবার জন্য ভথঙ্কর তপস্তা করিতে 
আরম্ত করিলেন ॥১৫---১৬। 

ক্রমে অতিমহাতপা! যবক্রীত প্রজ্বলিত বিশাল অগ্নিতে শরীর সন্তপ্ত করিতে 
থাকিযা ইন্দ্রের উদ্বেগ জন্মাইয্া ফেলিলেন ॥১৭॥ 

যুধিটির | তাহার পর ইন্দ্র বক্রীতের নিকট আসিব বলিলেন--“খধিকুমার । 
আপনি কি জন্য এই দাকণ তপস্তা করিতেছেন ?” ॥১৮। 

যবক্রীত বলিলেন-_-“দেবরাজ ! অধ্যযন না করিলেও বেদ পকল স্বভাবতই 
্রাঙ্মণগণের চিন্তে আবিভূর্ত হউক; ইহা৷ কামনা করিধাই আমি এই গুকতর 
তপস্যা করিতেছি” 1১৯ 



গর্বাণি একদিশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 1 ১১৩৪ 

কালেন মহতা৷ বেদাঃ শক্যা গুরুমুখাদিভো 11 

প্রাণ্ং তম্মাদযং যত্রঃ পরমো যে সমাস্থিতঃ ॥২১॥ 
ইন্দ্র উবাচ। 

কুমার্গ এব বিধর্ষে! যেন ত্বং ষাতুমিচ্ছসি। 

কিং বিঘাতেন তে বিপ্র! গচ্ছাধীহি গুবোমূর্খাত 1২২৭ 

লোমশ উবাচ । | 

এবমুক্তণ গতঃ শক্রো যবক্রীবপি ভাবত ! | 
ভূঘ এবাকরোদ্যত্বং তপস্তমিতবিক্রম ! ॥২৩॥ 

ঘোবেণ তপলা বাজংস্তপ্যঘানো মহরভপহ | 

সন্তাপয়ামাস ভূশং দেবেন্দ্রমিতি নঃ শ্রুতমূ ॥২৪॥ 

স্বেতি। স্থাধ্যাযার্থং সর্ববেদজ্ঞানলাভার্থম। সর্ধজ্ঞনানি সর্বান্ বেদান্ 1২০া 

কালেনেতি। গুরুমুখাৎ প্রাপ্তং শক্যা ইতি সন্ন্ধঃ। মে মহা ॥২১ 
কুমার্গইতি। কুমার্গ দিদ্ধযসন্তবার্দিতি ভাবঃ। বিঘাতেন আত্মহত্যা 1২২1 

এবমিতি। ভূয় এব পুনবপি ২৩ 

ঘোরেণেতি। ঘোরেণ তপসা সন্তাঁপয়ামাসেতি সন্বদ্ধ: ॥২৪॥ 

ভারতভাব্দীপ: 

অযশল্তামযশস্বরীম। অসংশব্যামকীর্ভলীযাম্ 1৪--১৩ ইতবো ভবদ্বাজন্তপন্থ্েব, ন তু 

শিশ্যাঁদিসম্পন্নঃ 1১৪--১৯॥ জর্ধজ্ঞানানি সর্বশাস্্রীণি 1২০২১ বিঘাতেন আত্মনাশনেন 

পাকশাসন ! বেদের জন্যই আমার এই উদ্ভম আমি তপস্তং দ্বারাই 

সমস্ত বেদ জানিতে ইচ্ছা করি ॥২০| 

দেবরাজ! বেদ সকল দীর্ঘকালেই গুকমুখ হইতে লাভ করিতে পারা 
যায় ; সেই জন্যই আমি এই গুরুতর বত্ব অবলম্বন করিয়াছি” ॥১১1 

ইন্দ্র বলিলেন-ব্রন্ধধি!। আপনি যে পথে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন; 

এটা কুপথ; অতএব ব্রান্ণ! আপনার আত্মহত্যায প্রয়োজন কি? 
আপনি যান, যাইয়! গুরুযুখ হইতেই বেদ অধ্যয়ন ককন” ॥২২1 

লোমশ বলিলেন--“অমিতবিক্রম! ভরতনন্দন। ইন্দ্র এইৰপ বলির! 
চলিষা গেলেন * যবক্রীতও পুনরাব তপস্যার প্রতিই ঘত্ু করিতে লাগিলেন ॥২৩॥ 

রাজা! আমাদের শুনা আছে যে, ববক্রীত গুকতর তপ্তা করিতে 

থাকি? সেই ভয়ঙ্কর তপত্তা দ্বারা ইন্দ্রকে অত্যন্ত সন্তপ্ত করিব তুলিলেন ॥২৪॥ 

(২৩) "“তপত্তমিতবিক্রম:--বা! ব কা নি। 



১১৬৬ মহাভারতে বন- 

তং তথ তপ্যমানন্ত তপস্তীব্রং মহামুনিমূ্। 

উপেত্য বলভিদ্দেবো বাররামাস বৈ পুনঃ ॥২৫॥ 
আশক্যোহর্থঃ 'নমারদ্ধো৷ নৈতদৃবুদ্ধিকৃতং তব। 
প্রতিভান্তত্তি বৈ বেদীস্তব চৈব পিতুশ্চ তে ॥২৬॥ 

যবক্রীত উবাচ। 

ন চেতদেবং ক্রিঘতে দেবরাজ! মমেপ্নিতমৃ। 

মৃহতা নিয়মেনাহং তপ্যে ঘোবতমং তপঃ ॥২৭॥ 

সমিদ্ধোহগ্রাবপাকৃত্যাঙ্গমঙ্গং হোধ্যা ম বা! মঘবংস্তমিবোধ | 

যছ্যেতদেবং ন করোধি কামং মমেপ্দিতং দেবরাজেহ সর্ববয্ ॥২প॥ 

লোমশ উবাচ। 

নিশ্চয়ং তমভিজ্ঞায় মুনেত্তস্ত মহাত্বনঃ | 

. প্রতিবারণহেত্ দা সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিমান্ ॥২৯॥ 
৬ ১ ্ হি 

তমিতি। মহামুনিং যবক্রীতমূ। বলভিদিন্্রঃ |২৫| 

অশক্য ইতি | অর্থ বিষয়: | প্রতিভান্তস্তীত্যন্র নঞ অন্ধবর্তনীয়ঃ |২৬| 
নেতি। তৎ বেদজ্ঞানমূ এবং তপসা1| নিষমেন প্রকাবেণ ॥২৭| 

সমিদ্ধ ইতি। সমিদ্ধে প্রজলিতে, অপাক্ৃত্য চিত্ব। অঙগম্ং প্রত্যদম্ 1২৮| 

মহধি ঘবক্রীত দেইবপ তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলে, ইন্দ্র আপিয়া 

পুনরায় তাহাকে বারণ করিলেন ( বলিলেন__) ॥২৫| 

“মহধি! আপনি অসাধ্য বিষয় আরম্ত করিয়াছেন, এট! আপনার 
বুদ্ধির কাধ্য নহে; ইহাতে আপনার বা আপনার পিতার বেদজ্ঞান 
হইবে না” ॥২৬| 

ববক্রীত বলিলেন--“দেবরাজ! আপনি বদি এই তপস্তা দ্বারা আমার 

অভীষ্ট বোদজ্ঞান সম্পাদন না করেন, তবে আমি ইহা ব্রি গুকতর 

নিরমে অতি ভরঙ্কর তপস্ত। করিব ॥২৭॥ 

দেবরাজ! আপনি বর্দি এই তপত্তা দ্বারা আমার সমস্ত অভীষ্ট পর্য্যাপ্ত- 
বপে পুর্ণ না করেন, তবে মঘবন্! আপনি ইহা জানিয়া রাখুন বে, আমি 
নিজের অঙ্গ সকল ছেদন করিয়া তাহা দ্বার! প্রজ্থলিত অগ্নিতে হোম 
করিব” ॥২৮| 
০২22-52-৫5: 

(২৬) শ্লোকাৎ পরম্ “চতুদ্বিংশত্রমোহধ্যায়ঃপি । (২৭)-*ন চৈতদেবম্- বা ব পি নি। 



পর্ববণি একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১১৩৭ 

তত ইন্দ্রোথকবোদ্রপং ত্রাঙ্গণস্ত তপস্থিনঃ | 

অনেকশতবর্ষস্য ছুর্ববলস্ত লযন্মণঃ ॥৩৭॥ (ঘুগ্মকম্) 

যবক্রীতস্য যতীর্ঘমুচিতং শৌচকর্মমাণি | 
ভাগীবধ্যাং তত্র সেতুং বালুকাভিশ্চকাব সঃ ॥৩১| 
যদহিন্ত বদতো! বাক্যং ন স চক্রে ছিজোতৃমঃ | 

বালুকাভিত্ততঃ শক্রো গঙ্গাং সমভিপুরযন্ ॥৩২॥ 

বালুকামুস্তিমনিশং ভাগীরথ্যাং ব্যনর্জয়ৎ। 
সেতুমভ্যারভচ্ছক্রো যবক্রীতং নিদর্শয়ন্ ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্) 

তং দর্শ যবক্রীতো| যত্তবন্তং নিবন্ধনে | 

প্রহসংশ্চাত্রবীদ্বাক্যমিদং স মুনিপুঙ্গবঃ 1৩৪) 

কিমিদং বর্ততে ব্রন্ধন। কিঞ্চ তে হু চিকীরিতমূ ৷ 

অতীব হি মহান্ যত্রঃ ক্রিয়তেহয়ং নিরর্থকঃ ॥৩৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
নিশ্চয়মিতি। প্রতিবারণহেত্র্থং তপসে নিবারণার্থমূ। সমক্মণে বক্রোগিণঃ 1২৯--৩০| 

যবেতি। তীর্ঘং ঘট্টঃ, উচিতমভ্যন্তমূ, শৌচকর্পণি ্ানাদৌ চকাব কর্তূমাবেভে 1৩১ 
ঘদেতি। অন্ত ইন্তন্ত, বাঁক্যং নিষেধবচনমূ। নিদর্শযন্দৃষ্াত্তত্বেন ॥৩২”-৩৩| 
তমিতি। তংব্রান্ষণম্। নিবন্ধনে সেতুবন্ধনে 1৩৪] 
কিমিতি। ইদং কাধ্যম্। তে ত্বযাঁ। সেতুবন্ধনানুমানানির্থক ইত্যুক্তিঃ ৩৫ 

লোমশ বলিলেন__“তাহার পর বুদ্ধিমান্ ইন্্র হাত্বা যবক্রীতমুনির তপস্তার 
প্রতিই সেই নিশ্চয় জানিধা। তাহা হইতে বারণ করিবার জন্য বুদ্ধিদ্ধারা একটা 
উপায় স্থির করিয়া, বহুশত বর্ষবরস্ক, ছুর্বল ও বন্মরোগগ্রস্ত এক তপন্থী ব্রাহ্মণের 

বপ ধারণ করিলেন ॥২৯--৩০॥ 

তা'র পর যবক্রীতমুনির ন্নানপ্রভৃতি কার্য্যে যে ঘাটটী অভ্যস্ত ছিল, গলার 
সেই ঘাটে যাইব দেই ব্রাহ্মণবগী ইন্দ্র বালুকাদ্বারা একটী সেতু নির্মাণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন 7৩১ 

যবক্রীত যখন ইন্দ্রের নিষেধবাক্য রক্ষা করিলেন না, তখন ইন্দ্র বালুকা- 
দ্বারাই যেন গঙ্গ! পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিবা অনবরত গঙ্গাজলে বালুকামুষ্টি নিক্ষেপ 
করিতে থাকিলেন, এইভাবে তিনি যবক্রীতকে দৃষ্টান্ত দেখাইতে থাকির! 

সেতুবন্ধন আরম্ত করিলেন ॥৩২--৩৩॥ 
তৎপরে মুনিশ্রেষ্ঠ ববক্রীত গেই ব্রাহ্মণকে পেতুবদ্ধনে বন্ববান্ দেখিলেন ; তখন 

তিনি হাদিতে হাদিতে এই কথা বলিলেন--1৩৪। 
বন-১৪৩ (৮) 



১১৩৮ মহাভারতে ধন 

ইন্দ্র উবাচ | 
বন্ধিব্যে সেতুনা গল্গাং সৃখঃ পন্থা! ভবিষ্যতি। 

ব্িশ্যতে হি জনস্তাত ! চরমাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥৩৬॥ 
যবক্রীত উবাচ। 

নায়ং শক্যন্া বদ্ধ,ং মহানোঘস্তপোধন ! | 
অশক্যাদিনিবর্তম্ব শক্যমর্থং সমাবভ ॥৩৭॥ 

ইন্দ্র উবাচ! 
যখৈব ভবতা চেদং তপো! বেদার্থযুদ্ধতমূ। 
অশক্যং তদ্দস্মাভিরয়ং ভাবঃ সমাহিতঃ ॥৩৮॥ 

যবক্রীভ উবাচ। 
যথা তব নিরর্৫োহ্য়মারন্তস্ত্িদশেশ্বর || 

তথা যদি মমাগীদং মন্যসে পাকশাসন ! ॥৩৯॥ 

ক্রিতাং যন্তবেচ্ছক্যং সয়া স্থরগণেশ্বর || 

এত পরপপলন্রল্পপএসলললল  পজলনল গল গল 

বন্ধিব্য ইতি। অন্রাত্মনেপদ মিডাগমশ্চাযৌ। হি যন্মাৎ। চরমাণশ্টরন্ ৩৬ 

নেতি। অধং সেতুঃ। ওঘে! জলবেগঃ। অর্থং বিষয়ম্ 1৩৭1 
যথেতি। বেদার্থং বেদলাভার্থমূ, উদ্ভতমাবন্ধমূ] সমাহিভঃ হ্বযমেব ধৃতঃ |৩৮| 
বথেতি। পূর্বনিবাবণেনেদানীং নিবারণেন ভেন্জ্ান্মানা ভ্রিদশেশ্বরেত্যাদিসন্বোধনমূ। অন্যান্ 

বেদব্যতিরিক্রশাস্ত্বিষযকান্॥৩৯--৪৭॥ 

দত্রাঙ্গণ! এটা কি হইতেছে? আপনি কি করিবার ইচ্ছা করিষাছেন ? এটা 
যে নিরর৫থক অতিগুরকতর চেষ্টা করিতেছেন 1” ॥৩৫। 

ইন্দ্র বলিলেন--“বৎস । আমি সেতুদ্বার। গঙ্গা! বন্ধন করিব; তাহা হইলেই 

ুগম পথ হইবে । কারণ মানুষ এই অবস্থায় বার বার যাতায়াত করিবার সময়ে 
বড় কষ্ট ভোগ করে” 1৩৬| ্ 

ববক্রীত বলিলেন-_“তপোধন ! আপনি এ সেতু বন্ধন করিতে সমর্থ হইবেন 
নাঃ কারণ, জলের বেগ বড়ই গুকতর; সুতরাং আপনি এই অসাধ্য কার্য হইতে 

নিবৃত্ত হউন; যাহা করিতে সমর্থ হইবেন তাহা ককন” ॥৩৭॥ 
, ইন্দ্র বলিলেন_-“আপনি যেমন বেদজ্ঞান লাভের নিমিত্ত এই অসাধ্য তপস্তা 
আরস্ত করিয়াছেন, আমিও তেমনই এই ভার গ্রহণ করিয়াছি” ॥৩৮| 

যব্ক্রীত বলিলেন_-“দেবরাজ! আপনার এই উদ্ভাম যেমন নিরর্থক, 
(৪০)-"*ষৈরন্তান্ ভবিতাম্ম্যতি-_বা ব কা পি। 



পর্ববণি একাঁদশাধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ | ১১৩৯ 

লোমশ উবাচ। 

তন্যৈ গ্রাদাদরানিন্দ্র উক্তবান্ যান্ মহাতপাঃ। 
গ্রতিভাম্তন্তি তে বেদাঃ পিত্রা! সহ ষথেদ্সিতাঃ ॥৪১। 

যচ্চান্াৎ কাওসে কামং যবক্রীর্গম্যতামিতি | 

স লরূকাথঃ পিতরং সমেত্যাথেদমত্রবীৎ ॥৪২। 

যবক্রীত উবাচ। 
প্রতিভান্তন্তি বৈ বেদা মম তাতম্য চোভঝোঃ। 

অতি চান্যান্ ভবিষ্যাবো বরা লব্বাস্তথা ময়া ॥৪৩॥ 

ভরদাজ উবাচ । 

দর্পস্তে ভবিতা তাত! বরাদ্ধ! যথোপ্নতান্। 
সঃুর্পপুর্ণঃ কৃপণঃ ক্ষিপ্রমেব বিনওক্ষ্যসি 083॥ 

৬৯ ০০ ৩: ০৮০৮০পপ্*স৮০০৮৮০০শএপপলপশশল ৮ শতশত এপিশাশপিপাপসিিপপসন পল পন বপল সস ৯ সপন এপস সাত তবলা পাপা সপাপপল  পশশপলত ৯ 

তম্থা ইতি। বেদলাভবরদাঁনে শক্তত্বাদেব তদ্ববদাঁনম্। পিত্র! সহ তে তব 18১1 
যর্দিতি। কাম্যত ইতি কামমতীষ্টং বন্ত, কাজ্ছনে, তদপি গ্রাদ্দযতীতি শেষ: ॥৪২॥ 
প্রতীতি। অন্যান্ রৈত্যাদীন্, অতি বেদবিগ্যযা অতিক্রাস্তো 1৪৩1 
দর্পইতি। হেতাত! বত্দ!। স তৃম্; কৃপণ; ছ্ষুদ্রচেতাঃ 1881 

আমার এই তপন্তাকেও যদি তেমনই নিরর্থক মনে করেন, তবে আপনি থাহা! 

করিতে সমর্থ হন, তাহা ককন--আপনি আমাকে অন্য বর দান ককন। যাহাতে 
আমি বিদ্বান হইতে পারি” ॥৩৯- ৪০। 

লোমশ বলিলেন--“তখন মহাতপা যবক্রীত যাহা প্রার্থনা করিলেন, ইন্জ্র 

তাহাকে সেই বরই দান করিলেন বেলিলেন--) 'যবক্রীত! আপনার ও 
আপনার পিতার হ্বদয়ে অভীষ্ট বেদ আবিভূতি হইবে ॥৪১| 

এবং আপনি অন্য যাহা কামনা করেন; তাহাও লাভ করিবেন; এখন 

যান”। তাহার পর যবব্রীত অভীষ্ট লাভ করিরা পিতার "নিকট যাইবা এই 
কথা বলিলেন” ॥৪১॥ 

যবক্রীত বলিলেন--“পিতঃ! আমার এবং আপনার ছুই জনেরই হাদয়ে 

বেদ আবিভূতি হইবে এবং আমরা ছুই জনেই সেই বেদবিগ্যার অন্ত সকলকে 

আতিক্রম করিতে পারিব ; এইবপ বরই আমি লাভ করিবাছি” ॥৪৩া 
ভরদ্বাজ বলিলেন--“বংস! অভীষ্ট বর লাভ করার তোমার দর্প জন্গিবে 

এবং তুমি দর্পপূর্ণ হইলে ক্ষুদ্রহ্দয় হইয়া নত্থরই বিনষ্ট হইবে 758॥ 
(৪৩)-*"অতীবান্যান্--বা বকা পি। 



১১৪০ মহাভারতে ধন- 

অত্রাপুযুদাহরস্তীমাং গাথাং দেবৈরদ্দাহতাম্। 
মুনিরাসীগ পুর পুত্র ! বালধির্নাম বীর্ধ্যবান্ ॥৪৫| 
স পুত্রশোকাছুদিপ্নস্তপন্তেপে স্থদুক্ষরমূ। 

ভবেন্মম স্থতোহমন্ত্য ইতি তং লব্ববাংস্চ সঃ ॥৪৬ 
তন্ত গ্রসাদো দেবৈশ্চ কৃতো ন ত্বমরৈঃ সমঃ | 

নামর্ত্যো বিগ্যতে মর্তেযো নিমিভীযুর্ভবিষ্যাতি ॥৪৭॥ 

বালধিরুবাচ। 
বথেমে পর্ববতাঃ শশ্বতিষ্্তি স্বরদভমাঃ ! | 
অঙ্গর়াস্তনিমিতং মে স্থতস্থাযুর্ভবিষ্যাতি ॥৪৮॥ 

ভরদ্বাজ উবাচ। 

তন্ত পুন্রস্তদা জঙ্জে মেধাবী ক্রোধনঃ সদা। 
স ভচ্ছত্বাইকবোদদরপন্থধীংস্চৈবাবমন্ত ॥৪৯) 

অত্রেতি। উদীহরস্তি শিষ্ট! ইতি শেষঃ, গাঁথামুপাখ্যানম্ 8৪৫ 
সইতি। পুত্রশোকাৎ পুত্রাভাবনিবন্ধনাধ্হখা উগ্র: অস্থিবচিত্ত £। অমভ্যঃ অমবঃ ৪৬ 
তন্তেতি। প্রপাদঃ কৃত: পুক্ররানযাত্রেণ, ন তু অমরৈঃ সমঃ কৃতঃ স পুত্রোধপ্যমরো 

ন কৃত ইত্যর্ঘট। যেন হি মত্ত্যো মরণধর্্ম। নরঃ, অমন্ত্য: অধরণধর্ম৷ ন বিদ্চতে ন ভবতি। কিন্ত 

নিমিত্ত যংকিঞ্চিষ্চিহমিব আযুরধগ্ত স তাদৃশে। তবিস্ত তীতি চৌক্তমিতি শেষঃ ৪৭1 
যথেতি! শঙ্বৎ সদা তঙ্গিমিতং তন্নিদর্শনকম্। এবাং পর্বতানাং নাশে নাশ: স্থিতৌ চ 

স্থিতিরিতি ভাঁবঃ 18৮1 

পুত্র! এ বিষয়ে শিষ্ট লোকেরা দেবগণের উদ্দান্হত একটী উপাখ্যানের 
উল্লেখ করেন। বথা-পূর্বকালে 'বালধি'-নামে এক প্রভাবশালী মুনি ছিলেন ॥৪৫1 

তাহার পুত্র না থাকাঘ তিনি অস্থিরচিন্ত হুইগ্না "আমার একটী অমর 
পুত্র হউক' এইবপ কামনা করিম অতিছুঞ্ধর তপন্তা করেন এবং বথাকালে 
পুত্রলাভও করেন ॥৪৬ 

দেবতারা তাহার উপরে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন বটে? কিন্তু সে পুত্রটাকে 
অমর করেন নাই। (তবে, তীহার। বলিযাছিলেন যে) মর্ভ্য অমর্ত্য হয় না, 
অর্থাৎ মানুষ অমর হয় না; তবে কোন নিদর্শনের মত ইহার আয়ু হইবে”।৪৭। 

তখন বালধি বলিলেন--+“দেবশ্রে্ঠ্ণ | এই পর্ধতগ্চলি যেমন চিরকাল 
অক্ষ হইধা রহিগ্াছে, আমার পুত্রের মায়ুও দেইৰপই এক্ষব হউক” ॥৪৮। 

(৪৫)-ইম! গাথা দেবৈরদাহতাঃ_বা! ব কা নি। 
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বিকুর্ববাণে। মুনীনাঞ্চ ব্যচরৎ দ মহীমিমামৃ। 

আসসাদ মহাবীর্ধ্যং ধনুষাক্ষং মনীষিণম্ ॥৫০| 
তণ্যাঁপচক্তে মেধাবী তং শশাপ স বীর্ধ্যবান্। 
ভব ভত্মেতি চোক্তঃ সন ভক্ম সমপছ্যত ॥৫১॥ 

ধনুযাক্ষত্ত তং দৃষ্ট। মেধাবিনমনাময়মূ। 
নিমিত্মস্ত মহিষৈর্ভেদয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥৫২| 
সনিমিতে বিনষ্টে তু মমার সহসা শিশুঃ| 
তং মৃতং পুত্রমাদার বিললাপ ততঃ পিতা ॥৫৩॥ 

তন্তেতি। মেধাবী নাম। তচ্চ পবস্তাৎ ক্ফুটীভবিস্তাতি। তত আন: পর্বাত- 
তুল্যাধুষ্ম্ ॥৪১ 

বীতি। বিকুর্বাণঃ 'অপকাঁবকবণেন মনসি বিকাঁবং জনযন্। ধন্গযান্ষং নাম ॥৫০। 

তন্তেতি। স ধনুষাক্ষো মুনিঃ| ভল্ম ন সমপদ্যত ভল্ম নাঁভবৎ, দেবববাঁৎ 7৫১ 

ধন্নষৈতি। অনামযং হুস্থম। নিমিতম্ আঁধুনিদর্শনীভূতং পর্ধবতসদূহম ভেদযাঁমাস 
বভঞ্জ, বীর্ধ্যবান্ তপঃগ্রভাববান্। অ্রাযমাশযঃ__যাবদিমে পর্বতানতিষ্ন্তি ভাবানন্তা ঘুষ 
ত্বিতি পিতৃপ্রার্থনাহুসাবেণ দেবববাৎ পর্বতস্থিত্যা তন্ত ন তদ্দত্ম্। তদ্িভাব্য তং ভম্মীকর্ত,ং 

তপঃগ্রভাবাদ্বন্ুধাক্ষঃ পর্বতানেব বভঞ্জেতি 1৫২ 

তদেবাহ--স ইতি। নিমিতে আযুনিদর্শনীভূতে পর্ধতসণূহে। পিতা বালধি, ॥৫৩] 

ভরদ্বাজ বলিলেন--“তখন বালধিমুনির 'মেধাবী'নামে সর্কদা কোপনস্বভাব 

একটী পুত্র জন্মিল ; সেই পুত্র নিজের আযু পর্বতের তুল্য শুনিযা দর্প করিতে 
লাগিল এবং মুনিগণের অবমাননা করিতে থাকিল |৪৯| 

এবং মেধাবী, মুনিগণের অপকার করিতে থাকিয়া এই পৃথিবী বিচরণ করিতে 
লাগিল, একদা সে-_অত্যন্ত তপঃপ্রভাবশালী ও অসাধার্ণ জ্ঞানী ধনুযাক্ষমূনির 
নিকট উপস্থিত হইল ॥৫০॥ 

এবং তীাহারও অপকার করিল, তখন প্রভাবশালী খধন্ুষান্গমুনি তাহাকে 

অভিসম্পাত করিলেন যে, 'তুই ভম্ম হ" , কিন্তু মেধাবী ভন্ম হইল না । ॥৫ ॥ 
তখন প্রভাবশালী খনুষাক্ষমুনি মেধাবীকে সুস্থই দেখিয়। উহার আঘুর নিদর্শন 

পর্ববতগুলিকে মহিষদ্বারা ভাঙ্গিবা ফেলিলেন ॥৫২1 
তাহার আধুর নিদর্শন পর্বতগচলি বিনষ্ট হইলে, সে মেধাবীও ভংক্গণাৎ মরিয়া 

গেল। তাহার পর তাহার পিতা বালধি আিবা নেই ঘৃত পুত্র মেধাবীকে কোলে 

লইয়। বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৫৩| 



১১৪২ মহাভারতে বন- 

লালপ্যমানং তং দৃষট মুনয়ঃ পরমার্তব | 
উচুর্বেদবিদঃ সর্বেব গাঁথাং যাং তাং নিবোধ মে ॥৫8॥ 

ন দিহটমর্থমত্যেতৃমীশো মর্ভ্যঃ কথঞ্চন | 
মহিষৈর্ভেদয়ামাস ধনুষাক্ষো মহীধরান্ ॥৫৫॥ 
এবং লব্ষু! বরান্ বালা দর্পপুর্ণান্তপন্থিনঃ | 

ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যান্তি যথা ন স্যাতথা ভবান্ ॥৫৬।॥ 

এষ রৈভ্যে। মহা বীর্ধযঃ পুত্রৌ চাস্ত তথাবিধে। 

লালপ্যেতি। লালপ্যমানং ভূশং বিলপন্তমূ! তং বালধিম্। গাাং বাঁক্যম্ 1৫81 

নেতি। মত্ত্যো মবণধর্মী জনঃ বথঞ্চনাপি, দিষ্টং দৈবনিদ্ি্ম, অর্থং বিষয়মঃ অত্যেতু- 
২ ক্তমিতুম। ঈশঃ সমর্থো ন ভবতি। অভ্রোদাহবণমাহ--মহ্নিখৈবিতি। ধন্যাক্ষো 
মুনির্মহিষৈরেব মহীধবাঁন্ তেদয়ামাঁস বভগ্র। তথা চ দিষ্টবশাদেব মহিখৈরশক্যমপি পর্ববতভেদনং 
ধনবানদেণ কতমিতি ভাবঃ 1৫৫1 

এবমিতি। বাল! অল্পবযন্ধাঃ, দর্পপূর্ণাঃ সস্তঃ | ভবান্ যবক্রীতঃ ॥৫৬| 
এষ ইতি । বৈভ্যো মুনিঃ) মহাবীর্যঃ অতীবতপঃগ্রভাবশালী ॥৫৭॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
[২১২৫] ন প্রতিভান্তন্তীতি নকারাবৃত্ত্যা। যোজ্যম্ ॥২৬--৪৫| অমত্ত্য ইতি চ্ছেদঃ, 

অমব ইতার্থঃ 1৪৬--£১॥ নিমিতং পর্বতান,। ভেদয়ামান খগুযামাস 1৫২-:৫৪॥ দিষ্টং 
দৈববিহিতম্ 1৫৫--৬০1 

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্বণি নৈলক্ঠীষে ভারতভাবদীপে একাদশাধিকশততমোঁ্ধ্যাষঃ ॥১১১1 

তাহাকে অত্যন্ত বিলাপ করিতে দেখির1 বেদজ্ঞ মুনিরা সকলেও অত্যন্ত 
শোকার্ডের হ্যা হইয়া যে কথ! বলিবাছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট 
আঁবণ কর-_1৫8॥ 

“মানুষ কোন প্রকারেই দৈবনিিষ্ট বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় ন| | 
দেখ--ধনুষাক্ষমূনি মহিষদ্বার! পর্ব্তগুলিকে ভাঙ্গিধ। ফেলিলেন 1” ॥৫৫1 

ববক্রীত| তপন্ষিবালকেরা' বর লাভ করিয়া 'এইবপই দপ্পূর্ণ হইয়া 
সত্বরই বিনষ্ট হইযা থাকে; সুতরাং তুমিও যাহাতে সেইৰপ না! হও 
(তাহা করিও) ॥৫৬| 

এই রৈভ্যমুনি অত্যত্ত তপঃগ্রভাবশালী এবং ইহার পুত্র দুইজনও পেইবপই, 
সুতরাং পুত্র! তোমার যাহাতে উার নিকট না যাইতে হয, সাবধান হইযা 
তাহা করিও ॥৫৭1 
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ন হি ক্ুদ্ধঃ সমর্থস্চ পুত্র! গীড়বিতুং রুষা। 

রৈভ্যন্চাপি তপস্বী চ কোপনশ্চ মহানৃষিঃ ॥৫৮॥ 
যবক্রীত উবাচ। 

এবং করিষ্তে মা তাপং তাত ! কার্ধীঃ কথঞ্চন। 
যথা ছি মে ভবান্ মান্যত্তথা রৈভ্যঃ পিতা মম ॥৫৯॥ 

লোমশ উবাচ। 

উক্ত1 স পিতর শ্রন্ষং যবক্রীরকুতোভয়ঃ। 
বিপ্রকুর্বব্ধুধীনন্যানতুত্যৎ পরয়া যুদ্না ॥৬০| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহক্র্যাং নংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বাণ 

তীর্ঘযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে একাদশাধিকশততমোইধ্যাঘ2 ০] * 
শাক 2 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। জুদ্ধ আগন্তককাবণেন, কোপনশ্চ স্বভাবত ইত্যপৌনবক্যম্ 1৫৮1 
এবমিতি। তাপমুদ্ধেগম। পিতা পিতৃসখত্থাৎ পিতৃতুল্যঃ॥৫৯| 

উক্তেতি। হঈন্ষং কোমলম্্। বিপ্রকুর্বন্ অপকারকবণেন বিকৃতান্ কু্ববন্।৬০1 
ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যায-ভাঁরতাচাধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-গ্রীহবিদাসসিদ্ধাত্তবাগীশভ্টাচাধ্য- 

বিরচিতায়াং মহাভারতটাকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যাযাং বনপর্বাণি 
তীর্ঘযাত্রায়ামেকাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ (৭1 

শাইসত 

কারণ, মহষি রৈভ্য তপন্বী; কোপনম্মভাব এবং আগন্তক কারণেও অত্যন্ত 

ক্রুদ্ধ হইয়া পড়েন, সুতরাং পুত্র! তিনি ক্রোধবশতঃ অনিষ্ট করিতে 

পারেন” ॥৫৮॥ 

যবক্রীত বলিলেন--“পিতঃ ! আমি এইবপই করিব, আপনি কোন প্রকার 
উদ্বেগ করিবেন না । আপনি যেমন আমার পিত। বলিব! মাননীয, রৈভ্যও তেমন 
আমার পিতার সখা বলিব! মাননীর» ॥৫৯। 

লোমশ বলিলেন--“ঘবক্রীত পিতাকে এইকৰপ কোমল বাক্য বলিষ।; 

অকুতোভঘে অন্যান্য খধিদের অপকার করিতে থাকিয়া পরমানন্ উৎমুল্ল 

হইতে লাগিল” ॥৬০॥ 
সাইফ 

পাপা 

* দপধতিংশদধিক”* বাব কা পিং গিসপুতিংদ্যাদিকত লি 
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লোমশ উবাচ। 

চংক্রম্যমাণঃ স তদা যবক্রীরকুতোভয়ঃ | 

জগাম মাধবে মাসি বৈভ্যাশ্রমপদং প্রতি ॥১॥ 

ন দদর্শাশ্রমে বয্যে পুষ্পিতক্রমভূষিতে। 

বিচবন্তীং আ,ষাং তন্ত কিন্নবীমিব ভারত ! ॥২| 
যবক্রীস্তাযুবাচেদুপতিষ্ঠস্ব মামিতি। 
নির্লজ্জো লঙ্জয়া যুক্তাং কাষেন হৃতচেতনঃ ॥৩| 
স1 তশ্য শীলমাজ্জায় তস্মাচ্ছাপাচ্চ বিভ্যতী | 
তেজস্থিতাঞ্চ রৈভ্যন্ত তথেত্যুকত। ভ্রগাম হু ॥8| 
তত একান্তমানীয় লজ্জযামাস ভারত || 

শপ শ শপ পশশশ সদ পল পপ দসপনপদললস্দপপললদনদসপাপল দশ পতি সশশশিপপ্তিজ প্লাস সা 

ভারতকৌমুদী 
চংভ্রম্যেতি। চংক্রম্যমাণো ভূশং বিচবন্। মাঁধবে উদ্দীপকে বৈশাখে 1১1 
সইতি। নুযাং কনিষ্পুত্রন্ত পবাবসোর্বধূম্ তন্ত বৈত্যন্ত ।২1 
যবক্রীবিতি। উপতিষ্ঠন্ঘ বমণেন জেবন্ব। হৃতচেতন আকিষ্টচিত্তঃ ॥৩। 
সেতি। তেজন্থিতাঁধাজ্ঞাঁয়। তথ! চ ত্বতেজপ! বৈভ্য এবৈনং দমযিস্ততীতি ভাবঃ || 
তত ইতি। লঙ্জযাঁমাস 'মামুপতিষ্ন্ব' ইতি পূর্বববদ্ধাক্যেনৈব লঙ্জিতাং চকাব 1৫ 

লোমশ বলিলেন_ “তখন যবক্রীত অকুতোভগয়ে নিরস্তর বিচরণ করিতে থাকিয়া 
একদা বৈশাখমাসে রৈভ্যাশ্রমে গমন করিল ॥১॥ 

ভরতনন্দন ! তখন যবক্রীত। পুষ্পিত বৃক্ষে পরিশোৌভিত মনোহর আশ্রমে 

রৈভ্যের কনিষ্ঠ পুত্রবধূকে কিন্নরীর স্তায় বিচরণ করিতে দেখিল।২। 
তখন যবক্রীত কামাকুষ্টচিত্ত হইযা লজ্জা পরিত্যাগপুবর্বক সেই লজ্জিত রমণীকে 

এই কথা বলিল--“তুমি আমাকে ভজনা কর? ॥৩| 
তখন সেই রমণী যবক্রীতের স্বভাব বুঝিয়া, রৈত্যের তেজক্ষিতার বিষয় স্মরণ 

করিয়া এবং ঘবক্রীতের শাপের ভযে ভীত হইয! “তাহাই হইবে এই কথ! বলিষা 
অন্থাত্র লিগা গেল ॥8। 
528552 এডিরা রাযি জিরা ররর 

(৫) তত এবান্মুত্ীয় মজজয়ামাসি--বা ব কা। তত একাস্তমানীয় মজজয়ামাস--পি। 





৯১৪৬ মহাভারতে বন- 

ততঃ সম্ভবন্নারী তত্তা রূপেণ সম্মিতা 
অবলুষ্ধ্যাপাঞ্চাথ জুহাবাগ্ৌ জটাং পুনঃ ॥১০॥ 

ততঃ সমভবদ্রক্ষো ঘোরাক্ষং ভীমদর্শনম্। 

অন্রতাং তৌ৷ তদা রৈভ্যং কিং কার্ধ্যং করবাবহে ॥১১॥ 

তাবক্রধীদৃষিঃ ভ্রু যব্রীর্যধ্যতামিতি। 

জগাতুন্তৌ তথেত্যুক্ত। যবক্রীতজিঘাংসয়া ॥১২॥ 
ততস্তং সমুপস্থায় কৃত্যা স্্টা মহাত্মনা | 

কমগুলুং জহারাস্ত মোহযিত্বেব ভারত । ॥১৩ 

উচ্ছিষন্ত্ যবক্রীতমপকৃষ্টকমণ্ডলুমূ। 
তত উদ্যতশৃলঃ স রাক্ষলঃ সমুপাদ্রবৎ, ॥১৪1 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। ততঃ অগ্নিতঃ, তণ্ঠ জটাষা বপেণ সন্মিতা। ক্ুষ্তবর্ণেত্যর্থঃ 1১০। 

তত ইতি। বক্ষঃ কশ্চন বাক্ষস:, ঘোবাক্ষং ভযস্কবনেত্রম। তো নাবীবাক্ষসৌ ॥১১1 
তাবিতি। খধি; বৈভ্যঃ। যবত্রীর্ধবত্রীত। তথা তদেব কবিষ্যাধঃ ॥১২॥ 

তত ইতি। তং যবক্রীতমূ, সমুপস্থায উপগম্য, কৃত্যা। আভিচারিকী দেবত। স! নাবী। 

কমগুলুহবণম্ উচ্ছিষ্মুখস্ত যবক্রীতন্তাচমনবিধাতার্থম্ ॥১৩] 
উচ্ছিষ্টমিতি। উচ্ছিষ্টম্ উচ্ছিষ্টমুখম্, অপরুষ্টকমগ্ুলুম্, অতএব ব্যাহতাচমনকম। অতএব 

চ জলাশযান্বেষণমিত্যবধেয়মূ্ ॥১৪। 

ক্রোধেও আকুল হইযা একটা জটা ছি'ডিয়। সংস্কৃত অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করিলেন ॥৯॥ 

তখন সেই জার ন্যাষ কৃষ্খবর্ণ একটা! শ্রী সেই অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইল । 

তাহার পর আবার তিনি আর একটা জট! ছি'ড়িয়! অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করিলেন ॥১০| 

তাতাতেও ভয়ঙ্কর নঘন ও ভঙ্কর দর্শন একটা রাক্ষম উৎপন্ন হইল। 
তখন তাহারা রৈভ্যমুনিকে বলিল-_“আমরা আপনার কি কার্য কঙসিব ?” ॥১১॥ 

তখন ক্রুদ্ধ রৈভ্যমুনি তাহাদিগকে বলিলেন--“যবক্রীতকে বধ কর»। “তাহাই 
হইবে" এই কথা বলিষা! তাহার! যবক্রীতকে বধ করিবার জন্য চলিষ! গেল ॥১২। 

ভরতনন্দন। তাহার পন্ধ রৈভ্যমুনির হ্থষ্ট সেই নারী যবক্রীতের নিকট 
যাইবা তাহাকে যেন মুগ্ধ করিঘাঁ তাহার কমগুলুটী হরণ করিল ॥১৩| 

যবক্রীতের মুখ উচ্ছিষ্ট ছিল, কমণ্ডলুও হরণ করিয়াছিল; এমন সময়ে 
সেই রাঞ্ছদ শুল উদ্ভোলন করিযা ববক্রীতের দিকে ধাবিত হইল ॥১৪॥ 



পর্ব্বণি ঘ্বাদশাধিকশততমোহ্ধ্যারঃ | ১১৪৭ 

তমান্্রেবস্তং সংপ্রেক্ষ্য শুলহস্তং জিঘাংসয়া | 

যবক্রীঃ সহসোখায় প্রান্রেবদ্ষেন বৈ সরঃ ॥১৫॥ 

জলহীনং সরো দৃষ্ট যব্রীন্তুরিতঃ পুনঃ । 
জগাম সরিতঃ সর্বাস্তাশ্চাপ্যাসন্ বিশোধিতাঃ ॥১৬॥ 

সদ কাল্যমানো ঘোরেণ শৃলহুস্তেন রূক্ষলা । 

অগ্নিহোত্রে পিতৃভীতিঃ সহসা প্রবিবেশ হ 1১৭ 
সব প্রবিশমানস্ত শৃদ্ডরেণাদ্ধেন বক্ষিণা 

নিগ্ুহীতো! বলাদ্বাবি সোহবাতিষ্ঠত পাধিব ! ॥১৮] 

তমিতি। উত্ধায় ভোজনপীঠাৎ। যেন দিগভাঁগেন সব আদীৎ্খ তেন দ্িগ ভাগেন 
প্রাব্রবৎ আচমনায়াাবং। অত্রাষমাশয়ঃ--তদানীং সমাগ্তরভোজনো যবক্রীতস্তৎপীঠস্তিত এব 
তাদৃশং বাক্ষলমাগচ্জজমবলোক্য উচ্ছিষটমুখত্বেনাপবিত্রতয় শাপদাশানহত্বেন রাক্ষসনিবারণী- 
শক্তত্বাৎ্ৎ কমগ্লোশ্চাদর্শনাদাচমনায়ৈব সবোবরাদৌ গুক্রুতঃ। তথ! চ “উচ্ছিষ্টেন তু বিপ্রেণ 

বিগ্রঃ স্পষ্ট তাদৃশঃ। উতৌ মগানং প্রকুরুতঃ শগ্ এব সমাহিতৌ ॥” “নুপুণ ক্ুতা চ ভুক্ত চ 
নিষ্ভীব্যোভভাহনৃতং বচং। পীত্বাপোইধ্যেয্মমাণশ্চ আচামেৎ প্রযতোথপ সন্॥৮ ইতি প্রাস়শ্িত- 
তত্বধূতস্বৃতিভ্যামুচ্ছি্টমুখতবাবস্থাধামপবিভ্রত্মঠ. আচমনেন চ তদপনোদনং স্চিতম্। 

অপবিভ্রাবস্থায়ামেব চ বাক্ষসাগ্যান্রমণং প্রসিদ্ধমিতি |১৫॥ 

জলেতি। জলহীনং বৈভ্যমাধযা। বিশোধিতা বৈভ্যমায়়ৈব 1১৬। 
সইতি। কাণ্যমান আক্রম্যমাঁণঃ। অগ্রিহোত্রে তদ্গৃহে, প্রবিবেশ প্রবেষুমুদ্যতঃ ॥১৭| 
সইতি। অন্ধেনেত্যনেন শৃল্রস্ত প্রভৃপুত্রতয়! অপবিচয়ঃ স্থচিতঃ। নিগৃহীতো ধৃতঃ ॥১৮। 

ভারতভাবদীপঃ 

স্থসংস্কৃতৈঃ স্বববর্ণাদিসংস্কারযুকৈরমন্ৈঃ ॥৯। নারী কৃত্যা ॥১০--১৬। কাল্যমানঃ সর্ধতো৷ 
নিষিধ্যমানঃ, অগ্নিহোত্র অগ্নিহৌত্রশালাষাম্ ॥১৭॥ অবাতিষ্ঠত বহিবেব 1১৮-_২০| 

ইতি শ্রীমহাঁভাঁবতে বনপর্কণি নৈলকন্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে দ্বাদশাধিকশততমোধিধ্যাষঃ ॥১১২॥ 

বধ করিবার ইচ্ছাৰ শলহস্তে সেই রাক্ষস আসিতেছে দেখিয়া যবক্রীত তৎক্ষণাৎ 
উঠিয়া--ষে দিকে সরোবর ছিল, সেই দিকে ধাবিত হইল 1১৫। 

ববক্রীত সে সরোবরটাকে জলশৃহ্য দেখিযা পুনরাষ সন্বর সকল নদীতে গেল) 
কিন্তু সে নদীগুলিও তখন শু হইয়া ছিল ॥১৬। 

শৃলধারী ভবস্কর রাক্ষদ আক্রমণ করিতে আদিতেছিল; তাই ভীত হইয়। 
যবক্রীত তৎক্ষণাৎ পিতার অগ্রিহোত্রগৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল ॥১৭ 

কিন্ত প্রবেশ করিবার সমযেই দ্বারবক্ষী অন্ধ একট! শুক্র যবক্রীতকে বল- 



১১৪৮ মহাভাবতে বন 

নিগৃহীতত্ত শুদ্রেণ যবক্রীতং স বাক্ষসঃ 
তাড়য়ামাস শুলেন দ ভিন্নহুদয়োহপতৎ ॥১৯॥ 

যবক্রীতং দ হত্বা তু বাক্ষসো! রৈভ্যমাগম়্। 

অনুঙ্ঞাতস্ত রৈত্যেণ তয়া নার্ধ্যা সহাবসত ॥২০| 

ইতি প্রীম্হাভাবতে শতসাহজ্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি 

তীর্ঘযাত্রায়াং যক্রীতোপাখ্যানে ছ্বাদশীধিকশত্ তমোহধ্যায়ঃ 0০) &% 
শর (0545 (0 পরল 
১ 

ত্রয়োদশাধিকশততখোহ্ধ্যায়ঃ। 
শশ০ ডর 2 

০৪০ 

লোমশ উবাচ। 

ভরদাজন্ত কৌন্তেয়। কৃত্বা স্বাধ্যাযমাহ্নিকমৃ। 
সমিৎকলাপমাদীয় গ্রবিবেশ স্বমাশ্রমমূ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
নিগৃহীতমিতি। তাভযামাঁস বক্ষসি। ভিন্নহদয়ে! বিদীর্্ন্ষাঃ 1১৯ 
যবেতি। অনুজ্ঞাতঃ তয! না্ধ্যা সহ বাঁসাযান্ুমূতঃ ॥২০॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যা-ভাবতা চাধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহবিদীপসিদ্ান্তবাগীশতট্রাচাধ্য- 

বিরচিতাযাঁং মহাঁভাবতটীকায়াং ভাবতকৌমুদ্ীসমাখ্যায়াং বনপর্ধবণি 
তীর্ঘযাত্রাযাঁং দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০] 

শি 

ভবেতি। আহিকং দৈনিক; স্বাধ্যাযং বেদপাঠম্। সমিধাং কলাঁপং সমূহম্ ।১ 

পূর্বক ধরিয়া ফেলিল। ভর্তনন্দন ! তখন ববক্রীত সেই দ্বারদেশেই থাকিল ॥১৮। 
এই সময়ে সেই রাক্ষম আসিষা শৃত্রকর্তৃক ধৃত যবক্রীতকে শৃলদ্ারা! আঘাত 

করিল যবক্রীতৃও বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে পতিত হইল।১৯। 
এইভাবে সেই রাক্ষস ববক্রীতকে বধ করিয় রৈভ্যমুনির নিকট গেল এবং 

তাহার অনুমতিক্রমে সেই নারীর সহিত বাস করিতে লাগিল” ॥২০ 
০৮ 

লোমশ বলিলেন- ““কুস্তীনন্দন ! ভরদ্বাজমুনি দৈনিক বেদপাঠ সমাপ্ত করিয়া 
সমিৎসমূহ লইয়া নিজের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥১ 

ক “*ষট্জিংদধিবশততমঃ* *বাব কা পি, ০" তষ্টভ্রিং্দধিবশততম+**৮- নি 
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তং ন্ম দুটা পুবা সর্বেধ সমুক্তিষ্ঠত্তি পাবকাঃ। 
ন্ ত্বেনমুপতিষ্ঠন্তি হতপুত্রং তদাগ্নয়ঃ ॥২॥ 
বৈকৃতং ত্বগ্িহোত্রে স লক্ষয়িত্বা মহাতিপাঁঃ। 

তমন্ধং শৃদ্রমানীনং গৃহপালমথাব্রবীৎ ॥৩॥ 
কিন, মে নাগ্নরঃ শূত্র ! প্রতিনন্দন্তি দর্শনমূৃ। 

তৃ্চাপি ন ষথা পুর্ববং কচ্চিৎ ক্ষেমমিহাশ্রমে ॥8॥ 
কচ্চিন্ন বৈভ্যং পুত্রো মে গতবানল্পচেতনঃ | 
এতদাচক্ষ্। গে শীত্রং ন হি শুধ্যতি মে মনঃ ॥৫॥ 

শুর উবাঁচ। 

বৈভ্যং যাতে! নূনময়ং পুত্রস্তে মন্দচেতনঃ। 
তথাহি নিহতঃ শেতে রাক্ষসেন বলীয়স। ॥৬॥ 

তমিতি। সমিতি উ্দশিখাঃ গ্রজলত্তি স্ম। উপতিষঠতি পূর্ববনূর্ধশিখাঃ সন্ত: সেবস্তে, 
হতপুনত্রত্বেনা ম্দলদর্শনাঁৎ অবন্তশিখত্বেন বিষাদন্থচনাদিতি ভাবঃ ॥২| 

বৈকৃতমিতি। বৈকৃতং বিকাঁবং পূর্ববতোহন্তখাভাবম্। গৃহপালমাশ্রমবক্ষকম্ ॥৩া 
কিমিতি। ত্বধ্াপি ন প্রতিনন্দসীত্যর্থট। কচ্চিং বেদিতুষিচ্ছামি 181 
কচ্চিদিতি। অল্লচেতনঃ অশগবুদ্ধিঃ | ভধ্যতি প্রসীদতি 1৫] 

রৈভ্যমিতি। নৃশমিত্যুৎপ্রেক্ষায়ামূ। তথাহি তেনৈব হেতুন! ॥৬ঃ 
ররর রা তখন তাহার হোমগৃহের অগ্নি সকল পূর্বের স্যাঘ তাহাকে দেখিষা উদ্ধশিখ 
হইয়া! বলিতে লাগিল না, কিংবা অগ্নিগুলি হতপুত্র বলিযা উহার সেবাও 
করিল না ॥২। 

তাহার পর মহাতপা ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্রগৃহের অগ্নিগুলির এইবপ অন্ত ভাব 
দেখিয়! উপবিষ্ট আশ্রমরক্ষক সেই অন্ধ শূন্রকে বলিলেন- 11৩ 

“শুত্র ! অগ্নিগুলি পূর্বের ন্যায় আমার সন্দর্শনের অভিনন্দন করিতেছে 
না কেন? তুমিই বা অভিনন্দন করিতেছ না কেন? এ আশ্রমের 
মঙ্গল ত ?॥9॥ 

আমার অন্পবুদ্ধি পুত্র ধৈভ্যমুনির্ আশ্রমে যায নাই ত? ইহ! আমার নিকট 
নত্বর বল। কারণ, আমার মন প্রসন্ন হইতেছে না” ॥৫॥ 

শৃত্র বলিল-_-“মহধি ! আমি মনে করি--মাপনার এই অন্বৃদ্ি পুত্র বৈত্যমুনির 
আশ্রমে গিয়াছিলেন; সেই জগ্ঠই প্রবল রাক্ষপকর্তক নিহত হইব শয়ন 
করিয়। রৃহিষাছেন ॥৬। 



১১৫০ মহাভারতে বন- 

প্রকাল্যমানস্তেনাদৌ শূলহুত্তেন রক্ষনা। 

অগ্ন্যাগারং প্রতি দ্বারি ময় দোর্ড্যাং নিবারিতঃ ॥৭1 

ততঃ স বিহতাশোহত্র জলকামোহগুচির্র্জবমূ। 

নিহতঃ সোহতিবেগেন শূলহস্তেন রক্ষলা ॥৮| 

তরদ্বাজস্ত তচ শ্রত্বা শূদ্রস্ত বিপ্রিয়ং মহণ্ড। 

গতান্ং পুত্রমাদায় 'বিললাপ স্ুদুখিতঃ 1৯॥ 
ভরদ্বাজ উবাচ । 

ব্রাহ্মণানাং কিলার্থায় ননু ত্বং তগ্তবাংস্তপঃ | 

দ্বিজানামনধীতা। বৈ বেদাঃ সম্প্রতিভান্তিতি ॥১০।॥ 

তথা কল্যাণশীলম্ত্ং ত্রান্মণেষু মহাতুস্থ | 

অনাগাঃ সর্ববভূতেষু কথং মৃত্যুযুপেিবান্ ॥১১॥ 

প্রেতি। প্রকাল্যমান আব্রম্যমাঁণ:। প্রতি আগচ্ছন্িতি শেষঃ, দোত্যাং বাছুভ্যাম্ ॥৭| 
ততইতি। বিহিতাঁশঃ অগ্ন্যাগাবপ্রবেশাশাবহিতঃ ; অশুচিঃ, উচ্চিষ্টসুখত্বাৎ ।৮1 

ভবেতি। শৃদ্ন্ত খাত, বিপ্রিয়ম্ অপ্রয়মূ। গতান্ুং নির্গতপ্রাণম্ ॥৯| 
্রাঙ্মণানামিতি। অর্থাষ প্রয়োজনায। অম্প্রতিভান্ত আত্মনি সম্যক্ ক্ফৃবন্ত ॥১০| 

ডি ১৯১৯১১১১১০৬১১১৩১০৪১১১১১১১১-১ টি 
মেই রাক্ষম শূলহস্তে আক্রমণ করিতে আমিতেছিল; তাই উনি হোমগৃহে 

প্রবেশ করিতে আসিতেছিলেন , তখন আমি দ্বারদেশে বাহুধুগলদ্বার। উহাকে 
বারণ করিয়াছিলাম ॥৭॥ 

তখন উহার হোমগৃহে প্রবেশ করিবার আশ! তিরোহিত হইয়াছিল; সম্ভবতঃ 
মেই সময়ে উনি মুখপ্রক্ষালনের জন্ত জল প্রার্থনা করিতেছিলেন এবং উচ্ছিষ্মুখ 
বলিয়। অপবিত্র ছিলেন ; তখন সেই রাক্ষস শুলহস্তে অতিবেগে আসিয়া উহাকে 
নিহত করিল” ॥৮ 

ভরদ্বাজ তখন শুত্রের মুখে সেই গুক্তর অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত 
হইর! মেই গতান্ু পুত্রটীকে লই বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৯| 

ভরদ্বাজ বলিলেন__“যবক্রীত ! তুমি ব্রাহ্মণদের জন্যই তপস্তা৷ করিয়াছিল; 
তোমার উদ্দেত্য ছিল_-অনধীত অবস্থায়ই ব্রাহ্মণদের হৃদয়ে বেদ সকল 
আবিভূতি হউক |১০ 

ন্থৃতরাং তুমি মহাত্মা ত্রাহ্ষণদের বিষয়ে সেইরূপ মঙ্গলময় স্বভাব বি হইয়। 
(৭) প্রফাল্যমানভ্তেনায়ম্-_বা। বকা নি। (১১)*কর্ষশত্বমুপেধিবান্_-বা! ব কা! নি। 
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প্রতিষিদ্ধো মঘা তাত ! রৈভ্যাবদথদর্শনাৎ 
গতবানেৰ তং দ্রষট,ং কালান্তকষমোপমম্ ॥১২॥ 
যঃ স জানন্ মহাতেজা বৃদ্ধন্তৈকং মমাত্বজমৃ। 
গৃতবানেব কোপস্ত বশং রমছুম্মতিঃ ॥১৩।॥ 

পুত্রশোকমনুপ্রাপ্ত এষ বৈভ্যন্ত কর্মণা। 

ত্যক্ষ্যামি ত্বামৃতে পুত্র! প্রাণানিষ্উতমান্ ভূবি ॥১৪| 
যথাহং পুত্রশোকেন দেহং ত্যক্ষ্যামি কিন্বিষী। 
তথাজ্যেষ্ঠঃ স্থুতো বৈভ্যং হিংস্তাচ্ছীন্রমনাগসম্ ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
প্রতীতি। কালে আম্ুশেষসময়ে অন্তকো বদ্ধা যো যমঃ স এবোপমা! যন্ত তমূ 7১২1 

যইতি। হয: প্রসিদ্ধ! বৈভ্য:, মহাতেজ! অতীবতপঃপ্রভাবশালী ॥১৩| 

পুত্রেতি। কর্শপা কৃত্যান্থষ্টিকবণেন। এতচ্চ ধ্যানাদবগম্যোক্তমূ। খতে বিনা 1১৪1 

বৈভ্যং শপতি--বখেতি। তথাজ্যেষ্ঠ ইত্যত্রাকাবলোঁপো! মন্তব্য: পবাধ্যায়ে কনিষ্টপুত্রেণ 
পরাবস্থুনৈব টৈভ্যবধন্ত বন্ষ্যমাণত্বাৎ। তথা চ অজ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠঃ পরাবহ্থনাম রৈভ্যান্তৈব সত 

ইত্যর্থ। অনাগসং নিরপরাধম্ ॥১৫1 
ভারতভাবদীপঃ 

ভবছধাজ ইতি। আহিকং শ্বাধ্যাযং প্রত্যহং কর্তৃব্যং ব্রহ্বযজ্ঞম 1১ হতপুত্রত্বেন 

অশৌচুক্তত্বাৎ ॥২--৪ শুধ্যতি নিঃসন্দেহং ভবতি |৫--৬ অগ্ন্যাগাঁবং প্রবিষ্ট রক্ষো- 
ভয়ং ন ভবেদিতি ভাবঃ ॥৭ --৮| শৃনন্ত শূন্্ক্কতং বিপ্রিয়ং পুত্রনিরোধেন কৃতম্ ৪৯--১৩| 
কিব্িবী শোকাক্রান্তঃ ॥১৫--১৯| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্র্ণণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে ভ্রয়োদশাধিকশততমোধধ্যায়ঃ 0১১৩ 

এবং অমন্ত প্রাণীর নিকটেই নিরপরাধ থাকিরা কেন মৃত্যুমুখে পতিত 
হইলে ॥১১॥ 

বাবা! আমি তোমাকে রৈভ্যাশ্রম দর্শন করিতেও নিষেধ করিয়াছিলাম , 
তথাপি তুমি সেই কালাস্তকঘমতুল্য রৈভ্যকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেই | ॥১২॥ 

আমি বৃদ্ধ অথচ তুমি আমার একমাত্র পুত্র, ইহা জানিযাও সেই মহাতেজা 
“ও মহাছ্র্মৃতি রৈভ্য ক্রোধের বশতাপন্ন হইলই | ॥১৩| 

হায়! আমি রৈভ্যের ব্যবহারে পুত্রশোক পাইলাম ; অতএব পুত্র! আমি 
তোমা ব্যতীত পৃথিবীর মধ্যে সবর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাণত্যাগ করিব ॥১৪॥ 

আমি পাপী, সুতরাং আমি যেমন পুত্রশোকে দেহত্যাগ করিব, সেইবপ 
রৈভ্যেরই কণিষ্ঠপুত্র পরাবন্থ শীগ্রই নিরপরাধ রৈভ্যকে হত্যা করিবে ১৫ 



১১৫হ মহাভারতে 

স্ুথিনো বৈ নখা যেষাং জাত্যা পুত্রো ন বিদ্তে। 

যে পুত্রশোকঘপ্রাপ্য বিচরস্তি বথাস্থথম্ ॥১৬॥ 

যে তু পুপ্রকৃতাচ্ছোকাদ্ভূখং ব্যাকুলচেতসঃ | 

শপস্তীষটান্ নধীনার্তীস্তেভ্যঃ পাপতরো নু কঃ ॥১৭॥ 

পরাস্মশ্চ সুতো দৃষ্টঃ শপ্তশ্চে্টঃ সখা ময়া। 

ঈদৃণীমাপদং কোহত্র দ্বিতীয়োইনুভবিধ্যতি ॥১৮। 

লোমশ উবাচ 

বিলপ্যৈবং বছুবিধং ভরদ্বাজোহদহৎ স্ুতমূ । 

স্থদমিদ্ধং ততঃ পশ্চাৎ প্রবিবেশ হুতাশনঘ্ ॥১৯॥ 

ইতি শ্্রীমহাঁভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াপিক্যাং বনপর্ববণি 

তীর্ঘযাত্রায়াং ববক্রীতোপাখ্যানে ত্রয়োদশাধিকশততমোহ্ধ্যারঃ ॥০॥ * 
স্পপ986০- 

কলকল জাজ প্লিজ জলকশ 

স্থখিন ইতি। জাত্যা আত্মনে জন্মনা বিশিষ্ট ওবস ইত্যর্থঃ ॥১৬। 
নন কখমাত্বনি কিছ্বিবীত্যু্তমিত্যাহ--য ইতি। ইট্টান্ প্রিয়ান্ ॥১৭। 

পবেতি। পবাস্থযু্ভঃ। ইস প্রিষঃ, সখা বৈভ্যং 1 দ্বিতীযে! জনঃ ॥১৮1 

বিলপ্যেতি। ন্থসমিদ্বম্ অতীব প্রজ্লিতম্। ততঃ পুত্রদাহাঁৎ পশ্চাঁৎ পবম্ ১৯ 

ইতি মহামহোঁপাধ্যায়-তাবতাচার্ধ্-মহাকবি-পন্ন ভূধণ-শ্রীহবিদাপ সিদ্ধান্তবাগীশভ্রাচাধ্য- 

বিবচিতায়াং মহাভাবতটীকাগাং ভারতকৌমুদীদমাধ্যায়াং বনপর্ধণি 
তীর্থযান্রাযাং ভ্রয়োদশাবিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ ॥০| 

ক 

নেই মনুপ্যেরাই সুখী, ঘাহাদের ওুরদ পুত্র নাই এবং ধাহারা পুত্রশোঁক ন! 

পাইবা যথানুখে বিচরণ করে ॥১৬1 
কিন্তু যাহার! পুত্রশোকে অত্যন্ত আকুসচিন্ত ও গীডিত হইর়। প্রির সুহাৎদিগকে 

'অভিনম্পাত করে, তাহাদের অপেক্ষা অধিক পাগী কে? 1১৭॥ 
হার। আমি মৃত পুত্র দেখিলাম এবং প্রিবনখাকে অভিদম্পাত করিলাম 

নুতরাং জগতে দ্বিতীঘ কোন্ ব্যক্তি এইবপ আপদ অনুভব করিবে” ॥১৮| 
লোমশ বলিলেন--“ভরদ্বাজমুনি এইবপ নানাপ্রকার বিলাপ করিয়। 

পুত্রের দাহ সৎকার করিলেন, ভাহার পর নিজেও প্রজ্লিত অগ্নিতে প্রবেশ 
করিলেন? 1১৯ 

শা 

পাকি শী ীীর্ট্ট:-888888৮888)লললল্জ্ 

»* “অণ্ুতিংশদবিকশ ততম£”ণবা ব কা» ৭ একেনিউত্বারিংশদবিকশততম:.*+৮ নি। 



চতুর্দগাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 
সপ2০ স্পা 

লোমশ উবাঁচ। 

এতস্মিন্নেব কালে তু বৃহদ্হ্যন্ষো মহীপতিঃ । 

সন্রং তেনে মহাভাগে৷ রৈভ্যযাজ্যঃ প্রতাপবান্ ॥১| 
তেন রৈভ্যস্ত বৈ পুত্রাবর্ববাবস্থ-পরাবসূ। 
বৃতৌ সহায়ৌ সত্রার্থং বৃহদুছুন্ষেন ধীমতা ॥২॥ 
তত্র তৌ সমনুজ্ঞীতে পিত্রা কৌন্তেয়! জগ্াতুঃ 
আশ্রমে ত্বভবদ্ৈভ্যে! ভার্য্য৷ চৈব পরাবসোঃ ॥৩। 
অথাবলোককোহগচ্ছদ্গৃহানেকঃ পরাবন্থঃ | 

কৃষ্ণাজিনেন সংবীতং দদর্শ পিতরং বনে ॥৪॥ 
জঘন্যরাত্রে নিদ্রান্ধঃ সাঁবশেষে তমন্তপি | 
চরন্তং গহনেহরণ্যে মেনে স পিতরং মৃবগম্ ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
এতন্মিন্িতি। বৃহদৃছ্ায্ো নাম। সন্ত্ং যজ্ঞম্, তেনে বিস্তারেণ কর্ভ,মারেতে 1১1 

তেনেতি। খত্বিগ.ভাবেন সহায়ী বৃতৌ, সত্রার্থং যজ্ঞসম্পাদনার্থম্ ২ 

তত্রেতি। অভবৎ অতিষ্ঠৎ। এতেনার্ধাবসোর্ভাধ্যাঁপি তত্র গতেতি স্থচিতম্ [তা 

অথেতি। অবলোককঃ অবলোকনার্থী। কৃষ্ণাজিনেন কৃষ্ণবৃগচন্্বণা, সংবীতমাবৃতমূ 18] 

জঘন্েতি। দিদ্রয়া অন্ধ: জম্যগ-দর্শনাক্ষমঃ স পরাবস্থ$ জঘন্যবান্রে শেষবাত্রে, অপি চ, 

লোমশ বলিলেন--“এই সময়েই রৈভ্যমুনিরই াজ্য মহাত্মা ও প্রতাপ- 
শালী বৃহদৃছ্যনরাজ। বিস্তৃতভাবে এক বজ্ঞ করিতে আরম্ত করিলেন ॥১1 

দেই বুদ্ধিমান্ বৃহদ্ছ্যয়রাজা বজ্ঞ সম্পাদনের জন্য রৈভ্যমুনিরই পুত্র 
অর্বাবস্ু ও পরাবস্থকে সহায়ভাবে বরণ করিলেন ॥২॥ 

কুস্তীনন্দন ! তাহারা ছুই জনও পিতার অন্ুমতিক্রমে সেই যজ্ঞে গমন 
করিলেন; আশ্রমে থাকিলেন-_মাত্র রৈভ্য ও পরাবন্থু় ভার্য্যা 1৩1 

তাহার পর একদা একমাত্র পরাবন্থ পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য আশ্রমে 

আগমন করিলেন এবং তিনি তখন বনের ভিতরে কৃষ্তমুগচন্মাবৃত অবস্থার 
পিতাকে দর্শন করিলেন ॥৪। 

বন-১৪৫ (৮) 



১১৫৪ মহাভারতে ধ্ন- 

স্বগন্ত মন্যমানেন পিতা বৈ তেন হিংসিতঃ। 

অকাময়ানেন তা শরীরন্রাণমিচ্ছতা৷ ॥৬| 

তন্ত ন প্রেতকার্য্যাণি কৃত্বা সর্ব্বাণি ভারত !। 

পুনবাগম্য তৎ সত্রমত্রবীদৃত্রাতরং বচঃ ॥৭॥ 

ইদং কর্ম ন শক্তত্তৃং বোটুমেকঃ কথঞ্চন | 

মযা চ হিংসিতস্তাতো মন্যমানেন তং মৃগম্ ॥৮॥ 

সোহন্মদর্ধে ব্রতং তাত! চর ত্বং ব্রন্মঘাঁতিনামূ । 

সমর্থে। হহমেকাকী কর্ণ কর্তূমিনং মুনে ! ॥৯ 

সাবশেষে তর্দানীমপি কিঞ্রিদিবশিষ্টে তমসি অদ্ধকাবে, গহনে নিবিড়ে অবণ্যে চরন্ত১ 

পিতরং বৈভ্যম্, মৃগং মেনে, কৃষ্ণমূগচগ্াবৃতত্বাদিতি ভাবঃ 8৫. 

মুগমিতি। তেন .পবাবস্থনা, অকাময়াঁনেন হন্মনিচ্ছতাঁপি, শরীরত্রাণমিচ্ছত! আত্ম- 

বঙ্ষাং কর্ত-মিচ্ছতা, কৃষূগন্ত হিংঘত্বাৎ। এতেনাজানতে। হত্য। দণিতা ॥৬| 
তন্তেতি। স পরাবস্থঃ, প্রেতকার্ধ্যাণি সপিশীকরণাস্তানি। এতেন কালাঁশৌচাঁপগমঃ 

সথচিতঃ। তৎ সত্জং বৃহদত্যন্নযজ্ঞম্ ভ্রাতরমূ অর্ববাবন্থ্ম্ ॥৭] 

ইদমিতি। বোটুং নিষ্পাদযিতুম্ঠ ন শক্ত; বৃদ্বত্বাদিতি তাবঃ। হিংসিতো হতঃ1৮| 
সইতি। স ত্বম্। ব্রহ্মঘাতিনাং সম্বদ্ি, ব্রতং গ্রায়শ্চিত্ম চর, মতগ্রতিনিধিভাঁবেন কুরু 

প্থাত্বিক্ পুত্রো গুরুত্রণীতা ভাগিনেয়োখ্থ বিট্পতিঃ। এভিরেব হুতং যু, তদ্ধ'তং দ্বয়মেব ছি।” 
ইতি স্ৃত্যা ভ্রাতুঃ গ্রতিনিধিত্ববিধানাদিত্যাশয়ঃ 1৯ 

তখন নিদ্রান্ধ পরাবস্থ শেষরাত্রে কিছু অন্ধকার অবশিষ্ট থাকিতে নিবিড় 

বনমধ্যে বিচরণকারী পিতাকে হবিণ বলিয়! মনে করিলেন ॥৫॥ 

তখন তিনি অনিচ্ছাপূর্ববক কেবল আত্মরক্ষা করিবার ইচ্ছায় মুগ ভাবিয়া 

পিতাকে হত্যা কর্ধিলেন ॥৬া | 
ভরতনন্দন! তাহার পর পক্নাবস্থ পিতার সমস্ত প্রেতকাধ্য সমাপন 

করিরা পুনরায় সেই যজ্ৰে আদিয়! ভ্রাতা অর্বাবন্থুকে এই কথ! বলিলেন ॥৭। 
“আধ্য! আপনি একাকী কোন প্রকারেই এই কার্য নির্ধাহ করিতে 

সমর্থ হইবেন না+ অথচ আমি মৃগ্গ ভাবিরা পিতাকে হত্যা করিয়! 
আসিয়াছি।॥৮| 

অতএব আধ্য ! আপনি বাইযা আমার জঙ্ত ত্রন্মহত্যার প্রাধশ্চি 
করুন; আমি একাকীই এই কার্ধ্য নির্বাহ কক্সিতে সমর্থ হইব” ॥না 

(৯)*চর তুং ব্র্হিংসনম্--"বা ব কা পি। 



পর্ধবণি চতুর্দশীধিকশতভযোহধ্যায়ঃ | | ১১৫৫ 

অর্ববাবহরুবাচ । 

করোতু বৈ ভবান্ সন্ত বৃহদৃহ্যন্স্ত ধীমতঃ । 

ব্রহ্মহত্যাং চরিষ্যেহহং ত্বদর্থং নিয়তেন্তিয়ঃ ॥১০| 

লোমশ উবাচ। 

স তন্ ব্রহ্মহত্যায়াঃ পারং গন্থা যুধিতির !। 
অর্ববাবস্স্তধা সত্রমাজগাম পুনরুনিঃ ॥১১। 

ততঃ পরা বহি ভ্াতরং সমুপন্থিতমূ। 
বৃহদ্ত্য্নমুবাচ্দেং বচনং হর্ষগদ্গদম্ ॥ ১২ 
এষ তে ভ্রহ্মহা যজ্ঞং মা দ্র্টুং প্রবিশেদিতি। 
্রহ্মহা প্রেঞ্ষিতেনাপি গীড়য়েত্বামনংশয়ম্ ॥১৩॥ 

তচশ্রগত্বৈব তদা রাজা! প্রেষ্যানাহ স বিটপতে !। 
প্রেস্তৈরুৎসার্্যমাণন্ত রাজনর্ববাবহথত্তদা | 
ন ময় ব্রহ্মহত্যেয়ং কৃতেত্যাহ পুনঃ পুনঃ 1১৪] 

করোত্বিতি। সত্রম্ আরদ্বমিমং দীর্ঘকালীনং ষজ্ঞমূ। ব্রহ্মহত্যাং ততপ্রায়শ্চিন্তম্ ॥১০ 
সইতি। তস্ত পরাবসোঃ। পারং গন গ্রায়শ্চিত্ং সমাপ্যেত্যর্থ ॥১১। 

তত ইতি । হরষন্ত ভ্রাতৃনিবাসসন্তবেনাত্মন এব দক্ষিণাদিসর্কলাভসভ্তবাঁৎ 1১২| 
এষ ইতি। ব্রন্ধহা! ব্রদ্মহত্যাকাবিত্বেন মহাপাতকী। গীভয়েৎ পাঁপসঞ্চারেণ 1১৩। 

তদিতি। প্রেন্ঠান্ ভূত্যান। হে বিট্পতে। প্রজানাথ! ফুধিটির ।| উৎসাধ্যমাণ- 
ভম্মান্েশাদপসাধ্যমাণঃ | বট্পাদোহিযং গ্লোকিঃ 1১৪ 

অববাবন্থ বলিলেন-__“ভ্রাতঃ ৷ তুমি, ধীমান্ বৃহদ্ছ্যয়ের যজ্তক করিতে 
থাক, আমি বাইয়া সংবতেক্দ্রির হইয়! তোমার জন্য ত্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত 
করিব” ॥১৩। 

লোমশ বলিলেন_-ধুধিটির ! অর্্বাবন্ুমুনি তখনই যাইয়া পরাবন্ুর 
্রন্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া! পুনরার সেই যজ্জে আগমন করিলেন ॥১১| 

তখন ভ্রাতা উপস্থিত হইয়াছেন দেখিবা পরাবস্থ হর্ষগদ্গদভাবে বৃহদ্ছ্য- 
রাজাকে এই কথা৷ বলিলেন__1১২ 

'্রাজা! এই ব্রহ্মহত্যাকারী আপনার যজ্ঞ দেখিতেও যেন প্রবেশ করে 
না। কারণ, ব্রহ্মহত্যাকারী দর্শন করিবাও নিশ্চই আপনাকে পাপী 
করিবে ॥১৩| 

(১১) স তন্ত ব্রন্গবধ্যায়াঃ--বা ব কা পি। 



১১৮৬ মহাভারতে বন 

উচ্যমানোহসকৃৎ প্রেষ্ৈত্রক্মহমিতি ভারত !| 

নৈব ম্ম প্রতিজানাতি ব্রহ্মহত্যাং স্বয়ং কৃতাম্ ॥১৫॥- 

মম ভ্রাত্রা কৃতমিদং ময় স পরিমোক্ষিতঃ | 

স্ তথা গ্রব্দন্ ক্রোধাতৈশ্চ প্রেষৈঃ গ্রভাষিতঃ ॥১৬॥ 

তুফীং জগাম বিপ্রধির্বনমেব মহাতপাঃ। 
উগ্রং তপঃ সমাস্থায় দিবাকরমথাশ্রিতঃ ॥১৭॥ 

রহস্তাবেদং কৃতবান্ সূরধ্যস্ত ঘিজনতমঃ | 

দ৪৮৮পড এজ সস সদসসদাসসসসজজদসদজনজজলদজসস্প৯৯৯ ল৯পপশ | ৮ 

উচ্যেতি। হে্রন্ষহন্। ইত্যসকুদুচামান: অর্ধাবন্থঃ। প্রতিজানাতি ম্ম শ্বীচকার ॥১৫1 

মমেতি। পরিমোক্ষিতো ব্রশ্গহত্যাপাঁপাঁৎ। প্রভাঁষিতঃ ব্রহ্মহন্নিত্যেবোভঃ ॥১৬| 

তৃফীমিতি। বিগ্রধিবর্ধাবন্থঃ । সমাস্থায় সমাগবলম্্য ॥১৭| 

বহস্তেতি। বহৃস্তো। মন্ত্রমষো৷ বেদে রহস্তবেদস্তম্, কতবান্ প্রকাশিতবান্ ॥১৮ 
ভারতভাবদীপঃ 

এতন্সি্সিতি |১--৩] অবলোকক% অবলোকনার্থী, গৃহান্ ভার্ধ্যাস্।৪-_১৩॥ বিট 
পতে। হে প্রজাঁধীশ! ॥১৪--১৬া প্রভাষিতো মিথ্যাবাগ্সীত্যধিক্ষিগ্তঃ 1১৭॥ রহন্তবেদং 

্যমন্্প্রকাশকং বেদম, "দ্বণিরিতি ছে অক্ষরে সুধ্য ইতি ভ্রীণি আদিত্য ইতি শ্রীণি। 
এতদ্ধৈ সাঁবিভ্রত্টক্ষবং পদং শ্রিয়াভিষিক্তমইতি কাঠিকত্রাদ্ষণং কতবান্ দদর্শ ॥১৮॥ নুর্ভিমান্ 

নরনাথ যুধিষির ! সেই কথ! শুনিযাই বৃহদ্হ্যাজ! অর্ধ্াবন্থুকে তাড়াইয়া 
দিবার অন্ত ভূত্যদিগকে বলিলেন; ভূত্যেরাও তাহাকে আসিতে বারণ 

করিতে লাগিল? রাজা! তখন অব্বাবস্থ বার বার বলিলেন যে, “আমি এ 
ব্রন্মুহত্যা করি নাই” ॥১৪। 

ভরতনন্নন! তথাপি সেই ভূৃত্যেরা “হে ব্রহ্মহন্!' এইভাবে বার বার 
তাহাকে নম্বোধন করিতে লাগিল; কিন্তু অবর্বাবস্থ সে ত্রহ্মহত্যা নিজকৃত 

বলিয়! স্বীকার করিলেন না ॥১৫| 

তিনি বলিতে লাগিলেন-_-“আমার ভাই এই কার্য করিয়াছে, আর আমি 
তাহাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছি” । তথাপি সেই ভৃত্যের ক্রোধ- 
বশতঃ তাহাকে সেই কথাই বলিতে লাগিল ॥১৬॥ 

তখন মহাতপা ব্রহ্মধি অর্ববাবস্থ নীরবে বনেই গমন করিলেন এবং ভয়ঙ্কর 
তপন] অবলম্বন করিঘ! বৃর্ধ্ের শরণাপন্ন হইলেন ॥১৭ 

এবং ্াক্মণশ্রেষ্ঠ অর্ববাবস্ু লুধ্্যন্বন্ধে এক বৈদিক মন্ত্র প্রকাশ করিলেন। 
(১৫)“প্বরহ্থবধ্যাং ছুয়ং কৃতাম্--বা ব কা পি। 



পর্ববণি চতুর্দশীধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১১৫৭ 

প্রীতান্তস্তাভবন্ দেবাঃ কণ্মণাইব্বাবদোনৃপ 11 
তং তে প্রবরযামাস্থনিবাজুশ্চ পরাবন্থম্ ॥১৯॥ 
ততো দেবা বরং ত্মৈ দত্রগ্রিপুরোগমাঃ। 
স চাপি বরয়ামাস পিতুরুখখানমাত্বনঃ| 

অনাগস্তং তথা ভ্রাতুঃ পিতুল্চাক্মবণং বধে ॥২০॥ 

ভরদ্বাজস্ত চোথথানং যবক্রীতস্য চোভয়োঃ। 

প্রতিষ্ঠাঞ্চাপি বেদস্ত পৌরস্ত ছিজসতমঃ 1২১॥ (যুগ্বাকম্) 
এবমস্ত্িতি তং দেবাঃ প্রোচুশ্চাপি ববান্ দছুঃ। 
ততঃ প্রাূর্ভূবুত্তে সর্ব এব যুধিঠির ! ॥২২॥ 
অথাব্রবীদ্যবক্রীতো দেবানগ্নিপুরোগমান্। 

সম্ধীতং ময়া ব্রহ্ম ব্রতানি চবিতানি চ ॥২৩॥ 
কথঞ্চ বৈভ্যঃ শক্তো যামধীয়ানং তপস্থিনযূ। 
তথা যুক্তেন বিধিনা নিহন্তমমরোত্তমাঃ ! ॥২৪॥ 

প্রীতা ইতি। প্রববযামাহঃ সর্ধখোৎকর্যাৎ প্রববং চকু নিবাস্ধঃ প্রত্যাচখ্যুঃ 1১১ 
তত ইতি। উখানমুজ্জীবনম্। অনাগন্বং নিবপবাধ্ত্ম। ফ্ট্পাদেহিয়ং ক্লোকঃ। সৌরন্ত 

হ্ধ্যসম্বদ্ধিন:, বোসন্ত স্বয়ং প্রকাশিতন্ত, প্রতিষ্ঠাং লোকে চিরস্থিতিম্২০-- ২১ 
এবমিতি। তে সর্ব্ব এব বৈভ্য-ভবছাজ-যবক্রীতাঃ ॥২২। 
অথেতি। সমধীতং তপসৈব সম্যক্ প্রার্থমূ ব্্দ বেদ?) ব্রতানি ব্রন্চ্ধ্যাদীনি 1২৩॥ 

তাহার পর যজ্ঞের অগ্রভোজী ও অবিনাশী সুর্ধ্যদেব মৃত্তিমান্ হইয। নিজেই 
আসিবা অর্ধ্বাবস্থুকে দর্শন দান করিলেন ॥১৮॥ 

আর, রাজ! অন্য দেবতারাও অর্ধ্বাবস্থুর কার্যে তাহার উপরে সন্তুষ্ট 

হইলেন এবং তাহারা অব্র্বাবস্থকে শ্রেষ্ঠ করিলেন এবং পরাবন্থুকে প্রত্যাখ্যান 
করিলেন ॥১৯॥ 

তাহার পর অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণ অব্বাবস্থকে বর দিতে চাহিলেন ; তখন 

আপন পিতার জীবন, ভ্রাতার নির্দৌষতা, বধ বিষয়ে পিতার অস্মরূণ। ভরদ্বাজ 

ও যবক্রীতের জীবন এবং আত্মপ্রকাশিত সুর্ধ্যমন্ত্রের প্রতিষ্ঠা-_এই সকল বর 
ব্রাহ্মণত্রেষ্ঠ অর্ববীবন্থ প্রার্থন। করিলেন ॥২০--২১। 

“এইবপই হউক এই কথা দেবতারা তাহাকে বলিলেন এবং সেই নকল 

বরই দিলেন। যুধিষ্টির। তাহার পর তাহার সকলেই আবিভূতি হইলেন ।২২। 
তদনন্তর যবক্রীত অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণকে বলিলেন-_“দেবস্রেষ্ঠগণ ! 

আমি সম্যক্ৰপে বেদ লাভ করিয়াছিলাম, ব্রত নকলও করিয়াছিলাম ॥২৩ 



১৯৫৮ মহাভারতে বন- 

দেবা উচ্ঃ। 

মৈবং কৃথা যবক্রীত ! যথা বদসি বৈ মুনে !। 
খতে গুরুমধীতা হি সৃখং বেদান্ত পুরা ॥২৫।॥ 
অনেন তু গুরূন্ ছুঃখাতোবয়িত্বাতবকর্ম্মণ! | 

কালেন মহত! ক্লেশাদ্ত্রদ্মাধিগতমুত্তমম্ ॥২৬॥ 

লোষশ উবাঁচ। 

যবক্রীতমথো্তৈ বং দেবাঁঃ সাগ্রিপুরোগমাঃ। 
মঞ্জীবয়িস্ তান্ রান পু ভ্িপিউপম্ 1২৭। 

ভারডকৌমুদী 
বথমিতি। অধীয়ানং নিত্যং বেদং পঠস্তমূ। তথা যুক্তেন গ্রকারেণ ॥২৪1 
মেতি। এবং মনসি মা কৃথাঃ। খতে বিনা, অধীতাস্তপসা! লব্বাঃ ॥২৫1 

অনেনেতি। অনেন বৈভ্যেণ তু। আত্মকর্ধণী পবিচ্্যাবপেণ। ব্রন্দ বেদ, অধিগতং 

লন্বমূ। গুরুসেবষা! লরত্বাভব বেদলাভাপেক্ষযা! বৈভ্যন্ত বেদলাঁভো৷ গবীয়ানিত্যঘং ত্বাং হস্ধ- 
মশবদিতি তাঁবঃ। অতএবোত্মমিত্যুক্তম্ ॥২৬| 

যবেতি। সাগরয়শ্চ তে পুবোগমী অগ্রগামিনশ্চেতি তে। ত্রিপিষ্টপং স্বর্গম্ ॥২৭| 
ভারতভাব্দীপঃ 

ক্যস্ত, দ্বিজং দদর্শ আত্মানং দর্শযামাঁস ॥১৯। তং দেবাঃ গ্রকর্ষেণ ববধামাঙ্থ: নিবাস্থ্িবা- 
চ্ুর্জঞাদিতি শেষঃ ॥২৭॥ প্রতিষঠাং অম্তরদায়প্রবৃততিম্$ সৌবো বেদ: পূর্বমূক্ত: 1২১-_-২২| 
সমধীতং সম্যক্প্রাপ্তিম ব্র্ধ বেদ 1২৩--২৮। 
ইতি প্রীমহাভাবতে বনপর্বণি নৈলকগ্ঠীষে ভারতভাবদীগে চতুর্দিশীধিকশততমোহধ্যাঃ ॥১১৪| 

বধানিয়মে বেদপাঠও করিতাম। তপন্বীও ছিলাম; তথাপি রৈভ্যমুনি 
কি করিয়া আমাকে সেইভাবে বধ করিতে সমর্থ হইলেন ?” |২৪| 

দেবগণ বলিলেন--“যবক্রীতমুনি! যেবপ আপনি বলিতেছেন, সেবপ 
মনে করিবেন না। কারণ; আপনি পূর্বে গুক ব্যতীত স্থুখে বেদলাভ 
করিয়াছিলেন ॥২৫। 

আর, বৈভ্যমুনি পরিচর্ষ্যাদ্বারা অতিকষ্টে গুকদিগকে সন্তুষ্ট করিষ| দীর্ঘ- 
কালে বু ক্রেশে বেদলাভ করিয়াছিলেন , সুতরাং আপনার বেদলাভ অপেক্ষা 
'ৈভ্যমুনির বেদলাভ উৎকৃষ্ট ছিল? ॥২৬| 

লোমশ বলিলেন--“অগ্নিপ্রভৃতি দেবতারা যবক্রীতকে এইবপ বলিরা 
ভরদ্বাজপ্রভূতি সকলকেই সম্বিত করিয়া পুনরায় স্বর্গে চলিয়! গেলেন ॥২৭॥ 

(২৬)"অনেন তু গুরুম--পি। (২৭)-০ফেন্দ্রপুরোগমাঁতবা ব কা নি। 
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আশ্রমস্তস্ত পুণ্যোহয়ং সদাপুম্পফলক্মঃ | 

অন্রো্য রাজশার্দুল! সর্ববপাঁপৈঃ প্রমোক্ষ্যসে ॥২৮| 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি 
তীর্ঘযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ৭1 % 

শপ 0 2০ 
28৮৩ 

পঞ্চদশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 
শা 2 

লোমশ উবাচ। 

উশীরবীজং মৈনাকং গিরিং শেতঞ্চ ভারত ! ৷ 

সমতীতোহসি কৌন্তেষ! কালশৈলঞ্চ পাথিব ! ॥১1 
এষা গঙ্গা সপ্তবিধা রাজতে ভরতর্ষভ ! | 

স্থানং বিবজসং পুণ্যং ঘন্রাগিনিত্যমিধ্যতে ॥২] 
এতদৈ মানুষেণাগ্ঘ ন শক্যং দ্রমভুতমূ। 
সমাধিং কুরুতাব্যগ্র্তীর্ঘান্যেতানি ভরক্ষ্থ 1৫1 

আশ্রম ইতি। ততস্ত বৈভ্যন্ত। জা পুষ্পাণি ফলানি চ যেফুতে ভাদৃশ। ক্রম! ত্র স: 1১৮1 

ইতি মহামহোঁপাধ্যাষ-ভাবতাচারধ্য-মহাঁকবি-পন্রভূষণ-শ্রীহবিদাঁসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য- 
বিরচিতাষাং মহাভাবতটীকাধাং ভারতকৌ মুদীসমাখ্যাষাং বনপর্ধণি তীর্ঘযাত্রায়াং 

চতুর্দশীধিকশততমোহধ্যায়: [০ 
শক্তি 

উশীবেতি। গিবিশব্ঃ গ্রত্যেকমতিসম্বব্যতে। সমতীতঃ অতিক্রান্তঃ £১ 
এষেতি। জগ্তবিধ সপ্তপ্রবাহা। বিবজসং নিম্মলমূ। ইধ্যতে দীপ্যতে ॥হা 

রাজশেষ্ঠ ঘুধিচির! এই নেই পবিত্র রৈভ্যমুনির আশ্রম; এ আশ্রমের 
বৃক্ষদকল সর্বদাই পুষ্পবান্ ও ফলবান্ থাকে! তুমি এখানে বাদ করিয়া 

সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে? ॥২৮ 
00 

লোমশ বলিলেন-_-“হে ভর্তবংশীয় কুস্তীনন্দন রাজা! তুমি উশীরবীজ, 
মৈনাক ও শ্বেতগিরি এবং কালশৈল অতিক্রম করিয়াছ॥১॥ 

ভরতশ্রেষ্ঠট। এই সপ্তপ্রবাহা গঙ্গা শোভা পাইতেছেন। এই স্থানটা 
নির্মূল ও পবিভ্র? যে স্থানে সর্বদাই অগ্নি প্রজুলিত হইতেছেন ॥২| 

পি, “চত্বারিংশদধিকশততমং"--_নি। 



১১৬০ মহাভারতে বন 

এতৎ পশ্ঠসি দেবানামাক্রীড়ং চরণীস্কিতমূ। 
অতিক্রান্তোহনি কৌন্তেয়! কালশৈলঞ্চ পর্ববতম্ ॥8॥ 
শ্বেতং গিরিং প্রবেক্ষ্যামে। মন্দরখৈঃব পর্ববতমূ। 
যত্র মাণিবরো যক্ষঃ কুব্রেশ্চৈব ষক্ষরাট1৫1 
অফ্টাশীতিসহআণি গন্ধরব্ধাঃ শীন্্রগামিনঃ। 
তথা কিম্পুরুষা রাজন! যক্ষাশ্চৈৰ চতুণ্ডণাঃ॥৬| 
অনেকরূপসংস্থান! নাঁনাগ্রহরণাম্চ তে। 

যক্ষেন্দ্ং মনুজশ্রেষ্ঠ ! মাণিভদ্রমুপাসতে ॥৭॥ (যুগকম্) 

তেষাযৃদ্ধিরতীবাত্র গ্তৌ৷ বায়ুসমাশ্চ তে। 

স্থান গ্রচ্যাবয়েযুর্ষে দেববাঁজমপি ফ্রুবম্॥৮॥ 
তৈস্তাঁত! ব্লিভিগুপ্ত। যাতুধানৈশ্চ রক্ষিতাঃ। 
দুর্গমাঁঃ পর্ববতাঃ পার্থ! সমাধিং পরমং কুরু ॥৯॥ 

০ ০০পলত ৪ল এ০৮৮০০০৬মপপর*নজসললনশল সপলকলসপপশপিনসস ১৯০নসলসস*ললল্্রসসলনগসদ সস দদনপনসলসললসলপাপন শদসপলসলিলসসস স৯ললসদলস্জ  ইপপললগললঙদ পিস শি 

ভারতকৌমুদী 
এতদ্দিতি। সমাধিম্ এততীর্ঘদর্শনে একাগ্রতাম্। অব্যগ্রা অনাকুলচিতাঃ 1৩) 

এতদিতি। আক্রীড়ং ক্রীভাস্থানম অতএব দেবানামেব চবণাক্কিতম্ 19 

শ্বেতমিতি। শ্থেতং গিবিং কৈলাসম্। মাণিববো! নাম, মণিতদ্রোহগ্যস্ত নাম 1৫ 

অষ্টেতি। চতুগ্তণা অষ্টাশীতিসহত্রাণামেব। সংস্থানমঙ্গম্॥৬--৭ 

৬০ গরারিভি। পেতিলিলালা। হারাগেন হাতিয়া প্রগারবে উপায়ে... 
এই অদ্ভুত স্থানটাকে এখন আর মানুষ দেখিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং 

তোমরা অধীর ন। হইয়। একাগ্রতা অবলম্বন কর; তাহা হইলেই তীর্ঘগুলি 
দেখিতে পাইবে ॥৩। 

এই দেবগণের জ্রীড়াস্থান দেখিতেছ, ইহাতে সেই দেব্গণের চরণচিহ্ন 
সকল রহির়াছে। কুস্তীনন্দন! তুমি কালশৈল অতিক্রম করিয়াছ ॥৪ 

আমরা এখন ক্রমশঃ কৈলাসপর্ধত ও মন্দরপর্র্বতে প্রবেশ করিব; 
যেখানে মাণিবরবক্ষ ও বক্ষরাজ কুবের অবস্থান করেন ॥৫॥ 

মনুত্শ্রে্ঠ রাজা! অষ্টাশী হাজার দ্রুতগামী গন্ধবর্ব ও কিন্নর এবং 
তাহার চতুগ্তণ বক্ষ নানাবিধ কপ ও অঙ্গশীলী হইয়া এবং নানাবিধ অস্ত্র ধারণ 
করিয়া বক্ষতরেষ্ঠ মণিভদ্রের সেবা করিয়া থাকে ॥৬--৭॥ 

এখানে তাহাদেন্র অত্যন্ত ধনসমৃদ্ধি আছে এবং তাহার! গমনে বাধুর তুল্য 
বেগবান্ ; যাহারা দেবরাজকে নিশ্চবই ব্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে ॥৮॥ 

(৪)***এতদত্রক্ষ্যসি--বাব কানি। (৫)"'অভ্ঞ মাণিবরঃ--ব। ব কা নি? 
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কুবেরমচিবাশ্চান্যে বৌন্দা মৈত্রা্চ রাক্ষসাঃ। 
তৈঃ সমেষ্যাম কৌন্তেষ! সংযত্তো! বিক্রমে ভব ॥১০| 
কৈলাসপর্ধবতো রাজন্। ফড়যোজনশতোচ্ছি তঃ। 
যন্ত্র দেবাঃ লায়ান্তি বিশালা যত্র ভারত ! ॥১১॥ 
অসংখ্যেয়াস্ত কৌন্তেষ ! যক্ষরাক্ষকিন্নরাঃ। 
নাগাঃ স্থপর্ণা গন্ধর্র্বাঃ কুবেবসদনং প্রতি ॥১২॥ 
তান্ বিগাহস্ব পার্থান্ তপসা চ দমেন চ। 

রক্ষ্যমাণো ময়! বাজন্! ভীমসেনবলেন চ ॥১৩॥ 

স্বস্তি তে বরুণো রাজা যমশ্চ সমিতিগ্ীয়ঃ। 

গঙ্গা চ যমুনা চৈব পর্ব্বতশ্চ দধাতু তে ॥১৪॥ 

তৈবিতি। গু বঙ্গিতাঁঃ, যাতুধানৈ বাক্ষসৈ:। সমাধিং গমনে একাগ্রতাম্1১| 
কুবেবেতি। রৌন্রা ভযস্কবাঃ, মৈত্র! মিত্রভাঁবাপনাঃঅবস্থীবিশেষে ইত্যুতযত্তাপ্যাশয়ঃ 

সমেস্তাম মিলিতা! ভবিস্াঁম:, বিসর্গলোঁপ আর্যঃ। সংযতে! যত্ববান্ ॥১০। 
কৈলাসেতি। উচ্ডিত উচ্চঃ। বিশাল বদবী নগবী বা ॥১১॥ 

অসংখ্যেয়। ইতি। ন্তুপর্ণা গরুড়বংশীযাঁঃ। কুবেবসর্দনং প্রতি কুবেবনগবে ॥১২। 

তানিতি। তান্ বিগাহন্ব তেষু গ্রবিশ! দমেন ইন্দ্িষনিগ্রহেণ 8১৩ 
সবস্তীতি। স্বস্তি মঙ্গলম্। সমিতিগুযে! যুদ্ধবিজয়ী। দধাতু বিদাত ॥১৪| 

বৎস পৃথানন্দন! সেই বলবান্ গন্ধবর্ষ কিন্নর, বক্ষ ও রাক্ষদগণের রক্ষিত 
এই সকল দুর্গম পর্বত দেখা যাইতেছে; এ গুলিতে প্রবেশ করিবার জন্য 

বিশেষ মনোযোগ কর ॥৯] 
ভষঙ্করপ্রকৃতি ও কোমলম্বভাব অন্তান্ত অনেক রাক্ষলও কুবেরের মন্ত্র 

হইয়া! রহিযাছে আমরা তাহাদের সহিত মিলিত হইব, সুতরাং কুস্তীনন্বন ! 
তুমি বিক্রমপ্রকাশে বিশেষ বত্ববান্ হও ॥১০| 

ভরতনন্দন রাজা । কৈলাসপবর্বত ছয় শত যোজন ব যেখানে দেবতারা 
আসিয! থাকেন এবং যেখানে বিশাল একটী নগরী আছে ॥১১॥ 

কুস্তীনন্দন ! অসংখ্য যক্ষ? রাক্ষল, কিন্নর। নাগ, সুপর্ণ ও গন্ধবর্ব কুবেবের 
নগবে অবস্থান করে ॥১২॥ 

পৃথানন্দন রাজা! আমি ও ভীমদেন তোমাকে রক্ষী করিব__এই অবস্থার 
তুমি আজ তপস্তা ও ইন্দ্রির়সংযমের প্রভাবে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ কর ॥১৩| 

(১০)-"সংষতো বিক্রমেণ চ-_বা ব কা১**"যণ্ডে। বিক্রমণে ভব-_নি। 

বন-১৪৬ (৮) 



১১৬২ মহাভারতে ব্ন- 

মরুতণ্চ সহাশ্থিভ্যাং সবিতশ্চ সবাংসি চ। 

স্বস্তি দেবাস্তৃবেভ্যশ্চ বন্থভ্যম্চ বিশাংপতে ! ॥১৫॥ 

ইন্্্ত জাম্বনদপর্বতাদৈ শুণোমি ঘোষং তব দেবি! গঙ্গে!। 
গোপায়য়েমং হুভগে ! গিবিভ্যঃ সর্ববাজমীঢ়াপচিতং নবেন্দ্রমু 1১৬ 

দদস্য র্্ গ্রবিবিক্ষতোহস্ শৈলানিমান্ শৈলন্থতে ! নৃপস্ত | 
উক্ত তথা সাগবগাং স বিপ্রো! যতো ভবন্েতি শশার পার্থম্ 1১৭ 

ঘুধিঠির উবাঁচ। 
অপূর্বে্াহ্য়ং সম্তরমো লৌমশস্ত কৃষ্ণীং সর্বের্ রক্ষত মা গ্রমাদমূ। 

দেশো হয়ং দুর্ঘতমে৷ মতোহস্ত তম্মাৎ পরং শৌচমিহাচরধ্বম্ ॥১৮| 
০০ম৮জলদএন লরললজদললল সপ্ন প্রবল রজলস্লদজলদ সলন্সস্পলপনসললল  পললঈলসস লগ সপল্পপলিত৮ল৮লপ্স  পশ*ক শলঙ্ ১ঈললনিসলজন লিপ লন 

১৮৮০৮ ২০৮ল পল সনপনপপসসিপসপসনন লল্ললললসপপ পাশরদপদলিপস পনলললসপলসলসলল নল প্সসপশপ৯সসসসল 
(৮৯৯৯ সললা 

ভারতকৌমুদী 
মুত ইতি। হে বিশাংপতে। অশ্বিভ্যাং সহ মরুতো। বায়বঃ সবিতশ্চ সবাংসি চ 

তে শ্বস্তি বিপত্তি পূর্বান্কর্ষঃ। দেবাস্থবেভ্যশ্চ বন্থভ্যশ্চ তে স্বস্তি ভবত্বিতি শেষঃ ॥১৫| 

ইন্্প্তেতি। জাখনদপর্ব্বতাৎ স্বণপর্বতাৎ সুমেরুতঃ। গোপায়য় বক্ষ, আধযগ্রত্যযাস্াদ্- 
গুপধাতোশ্চুরীদিত্বাৎ স্বার্থে ইন্। সর্বেঃ আভমীটৈবজমীচবংশীখৈঃ অপচিতং পৃজিতম্ ॥১৬1 

দাস্বেতি। শর্দ মনরলম্, প্রবিবিক্ষতঃ প্রবেষুমিচ্ছত:। যত্তঃ শৈলপ্রবেশে বত্বুবান্॥১৭। 
অপূর্ব ইতি। প্রমাদমনবধাঁনতাম্, মা কুরুতেতি শেষ: । ছুর্গতমঃ অতীবদুর্গম: পবমত্যন্তম্ 

শৌঁচং বাজ্নঃকাযপ্ুদ্বিমঠ আচরধ্বং কুকভ 1১৮ 
ভারতভাবদীপঃ 

উদীরেতি ॥১1 যত্রািনিত্যমিধ্যত ইতি ভ্রিযোগিনারায়ণাখ্যং হবিদারাঁৎ পরতঃ স্থান- 
মস্তি )২--১০। বিশাল! বদরী ॥১১--১৫। ইনজন্ত ইন্্স্বদ্ধিনে! জান্ধনদং স্থবর্ণধ তত্য়াঁৎ 
পর্বতান্মেবোঃ গোঁপায়ষেতি ণিজন্তপ্ত বগম্ দেঁবৈবিতি শেষ: স্বার্থে বা নিচ, আঁজমীঢ়বংশে 

বকণ+ বুদ্ধবিজয়ী যমরাজা, গঙ্গা, যমুনা ও পর্বত সকল তোমার মঙ্গল 

কন ॥১৪ | 

অশ্রিনীকুমীরদ্ধষের সহিত সমস্ত বাষু, সমস্ত নদী ও সমস্ত সরোবর তোমার 

মঙ্গল করুন এবং অন্যান্ত দেবতা, অন্তর ও বন্ুগণ হইতেও তোমার মঙ্গল 
হউক ॥১৫। 

গন্গাদেবি! আমি ইন্দ্রের স্ুমেকপর্র্ত হইতে তোমার শব্দ শুনিতেছি। 
নুভগে | তুমি সমস্ত অজমীঢবংশীষগণকর্তক সম্মানিত এই রাজাকে পর্বত 
হইতে রক্ষা কর ॥১৩1 

শৈলন্থৃতে | রাজা যুধি্টির এই পর্ববতসমূহে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিতে- 
ছেন? অতএব তুমি ইহাকে মন্গল দান কর”। লোমশমুনি গঙ্গাকে এইবপ 
বলিয়া ঘুিষ্টিরকে উপদেশ দিলেন যে, “তুমি পর্বত প্রবেশে বনববান্ হও” 1১৭ 
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বৈশস্পায়ন উবাচ। 
ততোহিত্রবীন্তীমমুদরবী্ধ্যং কৃষ্ণাং যভ্ঃ পালয় ভীমসেন।। 

শৃন্যেহ্জুনেহসন্নিহিতে চ তাত ! ত্বামেব কৃষ্ণা ভজতে ভযেষু ॥১৯ 
ততো মহাত্মা মন যমৌ সমেত্য মুর্ঘনুযুপান্রায় বিষৃজ্য গ্ান্রে। 
উবাচ তে বাম্পকলং স বাজা মা ভৈষটমাগচ্ছতমপ্রমভো ॥২০॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 
তীর্ঘযাত্রায়াং যুধিঠিরবাক্যে পঞ্চদশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 1০| * 

৫9০ 

ভারতকে 

তত ইতি। অন্রবীদ্যুধিষঠিব ইতি শেষঃ। উদীববীধ্যং মহাবলম্। যত্বো যতুবান 

সন্। শূন্যে লৌকরহিতে স্থানে, অঞ্জুনে চাসম্লিহিতে, কৃষ্ণা দ্রৌপদী ।১৯ 

তত ইতি। যমৌ নকুলসহদেবে!। বাষ্পকলং স্েহাশ্রবিদ্দুবিস্নপূর্্বকম্ ।২া 
ইতি মহামহোপাধ্যাষ-ভাবতা চাধ্য-মহাঁকবি-পন্মভূষণ শ্রীহবিদাসসিদ্বাত্তবাগীশতটাচার্য- 

বিরচিতাঁযাঁং মহাঁভারতটাকাষাং ভাবতকৌমুদ্রীসমাখ্যাযাঁং বনপর্কাণি 
তীর্ঘযাত্রাযাংপঞ্চদশাধিকশততমোহ্ধ্যাযঃ | 

টক 
ভারতভাবদীপঃ 

অপচিতং পুজিতং শেষ্টমিত্্থঃ1১৬। দদস্ব দেহি 1১৭] শোচং বাস্মনঃকাধভ্দ্ধিম্॥১৮--১৯ 

ভৈষ্টমিতি চ্ছেদঃ |২০| 
ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্বণি নৈলবষ্ীয়ে ভাঁবতভাবদীপে পঞ্চদশাধিকশততমোহিধ্যায়: 1১১৫1 

যুধিষ্টিরি বলিলেন-__“লোমশমুনির অভূতপূর্ব ব্যস্ততা দেখা যাইতেছে ং 
অতএব তোমর! সকলে দ্রৌপদীকে রক্ষা কর এবং নিজেরাও সাবধান হও । 

ইনি এই স্থানটাকে অত্যন্ত দুর্গম মনে করেন, সুতরাং সকলেই সর্বপ্রকার 
পবিত্র হও» ॥১৮॥ 

বৈশম্পাপ়ন বলিলেন-_তাহার পর যুধিষ্টির মহাবল ভীমকে বলিলেন__- 
“ভীম। তুমি বিশেষ বত্ববান্ হইযা দ্রৌপদীকে রক্ষা কর। কারণ; বংস! 
শৃন্ত স্থানে অঞ্জন নিকটে না থাকিলে ভবের সমবে দ্রৌপদী তোমাকেই 
অবলম্বন করেন” ॥১৯। 

তাহার পর মহাত্মা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের নিকট যাইযা তাহাদের 
মস্তকান্ত্রাণ ও গাত্রমার্জন করি স্নেহাশ্রু বিস্জনপূরর্বক তীহাদিগকে বলিলেন-- 
“তোমর! ভীত হইও না, সাবধানে আগমন কর” 1২০॥ 

টিটি 

* “"*একোনচত্বাবিংশদধিকঃ*"১ বা ব কা পিঃ তি" একচতাবিংশধিকঃ৮ত _নি। 
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ঘুধিঠির উবাচ। 
অন্তহিতাঁনি ভূতাঁনি বলবস্তি মহীন্তি চ। 
অগ্নিনা তপসা চৈব শক্যং গন্তং বুকোদর ! ॥১॥ 

সননিবর্তয় কৌন্তেয়! ক্ষুৎপিপানে বলাশ্রয়াৎ। 
ততো বলঞ্চ দাক্্যঞ্চ সংশ্ররন্য বকোদর 11২ 
খাষে্য় শ্রু্তং বাক্যং কৈলাঁসং পর্বতং প্রতি । 
বৃদ্ধা গ্রপশ্য কৌন্তেয়! বথং কৃষ্ণা গমিষ্যৃতি ॥৩| 
অ্থব! সহদেবেন ধৌম্যেন চ সমং বিভো || 
সুতৈঃ পৌরোগবৈন্চৈব সর্বৈস্ঠ পরিচাবকৈঃ ॥8। 
রখৈরশৈ্চ যে চান্যে বিপ্রাঃ ক্লেশাসহাঃ পথি। 

শি লিউ আজ: 80 ই ও শি জলকজলত 105 লিন ক লজ হও), হান তি এিদজ ৪ জজ নত িতডত উিলঠজহ ৮৮ 

অন্তবিতি। অন্তহিতানি অনৃশ্ততযা তিষ্ঠন্তি, ভূতাঁনি দেবজাতীয়রাঁঃ গ্রাণিন:ঃ। অতএব 
তান্তনিষ্টমপি কুষ্ুঠুবিতি ভাবঃ। তেন চ অগ্নিন! অগ্রিগ্রহণেন, তপসা তন্বলেন।)1 

সমিতি। সন্গিবর্তয সম্যদ্বিজহীহি। দান্ষ্যং দুর্গমস্থানে গমননৈপুণ্যম্ ॥২ 
খাষেবিতি। খধের্লোমশাৎ্। প্রপশ্ত পধ্যালোচয়। কৃষ্ণা দ্রৌপদী |৩| 

অথবেতি। হৃতৈঃ সারখিভি, গৌবোগবৈঃ পাকশালাধ্যক্ষৈ:, “পৌবোগবস্তদধ্যক্ষ:” 

ইত্যমবঃ। নিবর্তম্ব। পর্বতপ্রবেশাদিতি শেষঃ। হে আয়তেক্ষণ! বিসভৃতনয়ন 118--৫| 

যুধিষ্ঠির বলিলেন--“ভীম! এখানে বলবান্ ও বিশালাকৃতি প্রাণী সকল 
অদৃশ্যভাবে থাকে ; সুতরাং অগ্নি গ্রহণ করিয়া তপোবলে যাইতে পারা যাষ ॥১॥ 

কুস্তীনন্দন ভীম! তুমি সহিষ্ুতার বলে ক্ষুধা ও পিপাসা পরিত্যাগ কর 

এবং দুর্গম পথে গমনের শক্তি ও নিপুণত1 অবলম্বন কর ॥২। 
কুক্তীনন্দন ! তুমি লোমশমুনির নিকট কৈলামপর্র্বতের বিবরণ শুনিযাছ; ' 

সুতরাং বুদ্ধিদ্ধারা পর্যালোচনা কর দেখি__দ্রোপদী কি করিয়া গমন 
করিবেন ॥৩| 

অথবা, প্রভাবশালী বিস্তৃতনয়ন ভীম! সহদেব, খোৌম্য, সারধিগণ, 
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ত্রেয়ো বয়ং গরমিষ্যামো লঘ হারা যতত্রতাঃ। 

অহঞ্চ নকুলশ্চৈব লোমশশ্চ মহাতপাঃ ॥৬ 
মমাগমনমাকাঙ্কন্ গঙ্গাঘারে সমাহিতঃ | 
বসেহ ভ্রৌপদীং বক্ষন্ যাবদাগমনং মম ॥৭| 

ভীম উবাচ। 
বাজপুত্রী শ্রষেণার্তা ছুঃার্তা চৈব ভাবত ! 
ব্রজত্যেব হি কল্যাণী শ্বেতবাহদিরদক্ষয়া ॥৮ 
তব চাপ্যবতি্তীব্রা বর্তৃতে তমপশ্ঠতঃ। 
গুড়াকেশং মহাত্মানং সংগ্রামেবপলায়িনমৃ। 
কিং পুনঃ সহদেবঞ্চ মাঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ ভারত ! ॥৯] 
দ্বিজাঃ কামং নিবর্তন্তাং সর্ষ্ধে চ পরিচারকাঃ। 
সৃতাঃ পৌবোগবাস্চৈব যঞ্চ মন্যেত ঠ নো তবান্॥১০। 

ভার 
্রয় ইতি। লথ্ধাহাবা: স্বল্নভোজনা:, যতত্রতা সংযতনিভরার্দিনিয়মাঃ 1৬ 
মমেতি। আকাজ্ঞন্ প্রতীক্ষমীণঃ, গন্গাছ্ছারে হবিদ্বাবে। বস ভি 1৭1 

বাজেতি। কল্যাণী কল্যাণকাবিণী রখ, শ্বেতবাহদিদৃক্ষয়া৷ অঙ্জুনদর্শনেচ্ছস্বা [৮1 

তবেতি। অবতিবিষাদ:। গুডাকেশমক্জ্নমূ। সহদেবঞ্চ মাধ কষা অপগ্থতত্তব কিং 
পুমঃ সা! অবতির্ন তবিস্তীতি শেষঃ। বট্পাদোইয়ং শ্লোক: 1৯ 

ছবিজা ইতি। কামং যথেদ্িতম্। মন্যেত সহ গমনাষ নানুমন্তেত 1১০া 

পাকশালাধ্যক্ষগণ। সমস্ত পরিচারক, রথ, অশ্ব এবং অন্য যে সকল ব্রাহ্মণ 
পথের কষ্ট সহ করিতে অক্ষম, ইহাদের সকলের সহিত তুমি নিবৃত্ত হও 1৪-_:৫1 

কেবল আমি, নকুল ও মহাতপা লোমশ--আমরা তিন জন অল্প ভোজন 
করিতে থাকিয়! এবং দিদ্রাপ্রভৃতি নিয়ম সংযত করিয়া গমন করিব ॥৬] 

আমার আগমনের প্রতীক্ষা এবং ভ্রৌপদীকে রক্ষা করিতে থাকিরা সাবধান 
হইয়া আমান প্রত্যাগমনপর্য্যস্ত এই গল্গাদ্বারেই অবস্থান কর” ॥৭া 

ভীম বলিলেন--“ভরতনন্দন ! পরিশ্রীস্তা, ছৃঃখিতা, বাজনন্দিনী এবং 
সকলেরই কল্যাণকারিগী দ্রৌপদী অজ্নকে দেখিবার ইচ্ছায় যাইবেনই।৮ 

ভর্তনন্দন। আপনি, যুদ্ধে অপলায়ী ও মহাত্বা একমান্র অঙ্জনকে 
দেখিতেন না বলিয়াই আপনার গুকতর বিষাদ চলিতেছে ; এ অবস্থায় 
আবার সহদেবকে, আমাকে ও দ্রোপদীকে দেখিতে না পাইলে কি আরও 
গুকতন্প বিষাদ হইবে না ?॥৯1 



১১৬৬ মহাভারতে ব্ন- 

ন হহং হাতুমিচ্ছামি ভবস্তমিহ কহিচিৎ। 

শৈলেহন্মিন্ রাক্ষদাকীর্ণে ছূর্গেষু বিষমেরু চ ॥১১॥ 

ইয়ঞাপি মহাভাগা রাজপুত্রী পতিব্রতা । 

তাতে পুরুষব্যাত্্র! নোৎসহেদ্বিনিবর্তিতৃম্ ॥১২। 

তথৈব সহদেবোহ্য়ং সতত ত্বামনুব্রতঃ| 

ন জাতু বিনিবর্তেত মনোজ্ো হৃহুমস্য বৈ ॥১৩। 
অপি চাত্র মহারাজ ! সব্যনাচিদিদৃক্ষয়! ৷ 

সর্ব্বে লালসভূতাঃ স্ম তস্মাদ্যাস্তামহে মহ |১৪॥ 

যগ্তশক্যে রখৈর্গন্তং শৈলোহ্রং বহুকন্দরঃ। 
পর্ভিবেব গমিষ্যামে মা বাজন্! বিষনা ভব ॥১৫॥ 

অহং বহিদ্কে পাঞ্চালীং যত্র যত্র ন শক্ষ্যতি | 

ইতি মে বর্ততে বুদ্ধির! রাজন্ ! বিমনা ভব ॥১৩। এ 

ভারত। 
নেতি। হাতুং ত্যজ,মূ। দুর্গে ছর্গমেষু। বিষমেযু উচ্চাবচেষু স্থানেযু 1১১ 
ইয়মিতি। খাতে বিনা। নোঁৎসহেন্ন শরু,য়াৎ, পতিব্রতাঁবপত্বাদেবেতি ভাবঃ 1১২ 
ভথেতি। ত্বাং প্রতি অনুত্রত: অনুকূল: | জাতু কদাচিৎ, মনোজ্ঞ; অভিপ্রায়জ্ঞঃ ॥১৩। 
অপীতি। সব্যপাঁচিদদিদৃক্ষয়া অঞ্জুনদর্শনেচ্ছযা। লালসভূতা উৎন্কা জাতাঃ |১৪ 
ষদীতি। বহুনি কন্দরাঁণি গুহা যত্র সঃ। বিমনা উদ্দিগ্নচিভঃ ॥১৫। 

সুতরাং সকল ব্রাহ্মণ, পরিচারক, সারথি, পাঁকশালাধ্যক্ষ এবং আপনি 
বাহাকে যাইবার অনুমতি না দিবেন, তিনি ইচ্ছানুসারে নিবৃত্ত হউন ॥১৬| 

কিন্ত আমি এই রাক্ষপাকীর্ণ পর্বতে ছুর্ম ও বিষম স্থানে কখনই 
আপনাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না ॥১১। 

পুকশরেষ্ঠ ! তা'র পর মহাভাগা ও পতিব্রতা এই রাজনন্দিনী দ্রৌপদী 
আপনাকে ছাড়ির। নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না ॥১২। 

এবং এই সহদেবও সর্বদাই আপনার অনুকূল , সুতরাং সহদেবও কখনই 
নিবৃত্তি পাইবে না। কারণ, আমি উহার মনের ভাব জানি ॥১৩। 

আর, মহারাজ! সকলেই অঙ্জ্নকে দেখিবার ইচ্ছার উৎকঠিত হইয়া 

ছেন; অতএব আমরা সকলেই আপনার সহিত যাইব ॥১৪। 

তবে, এই পর্বতে বহুতর গুহা আছে বলিয়া ঘদি রথে গমন করিতে পাবা 
না যায়, তাহা হইলে আমরা পদত্রজেই গমন করিব; আপনি উদ্দিগ্ন 
হইবেন ন! 1১৫। 
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সকুণারৌ তথা বীর মান্দ্রীনন্দি করাবুভৌ | 
ছুর্গে সন্তারয়িস্তামি যন্রাশক্তৌ ভবিষ্যতঃ ॥১৭| 

যুধিষঠিব উবাচ । ৭ 
এবং তে ভাষমাণস্ত বলং ভীমাভিবর্দতামৃ । 

যত্ুত্পহসে বোছুং পাঞ্চালীঞ্চ যশদ্ষিনীম্ ॥১৮॥ 
যমজে। চাপি ভন্দ্রং তে নৈতদন্যত্র বিদ্তাতে | 
বলং তব যশশ্চৈব ধর্ম কী্তিশ্চ বর্দতাম্ (১৯॥ 
যত্বদুৎনহসে বোঢুং ভ্রাতবে। লহ কৃষ্ণয়া। 

- মা তে গ্রানির্মহাবাহো! ! মা চ তেহস্ত পরাভবঃ ॥২০॥ 

ভারতকৌমুদী 
অহমিতি। বহিত্বে বক্ষ্যামি। ইডাগম আর্য: । ন শক্ষ্যতি গন্মিতি শেষঃ |১৩। 

কুকুমাবাবিতি। মাত্র্যা নন্দিকবৌ আনন্দজনকৌ। দুর্গে দুগমস্থানে ॥১৭ 
এবমিতি। উৎসহসে উৎ্সাহেনেচ্ছসি ॥১৮| 

ষম্জাবিতি। যমজৌ নকুলপহদেবৌ চাপি বোঢুমুত্সহস ইত্াবৃত্তিঃ ॥১৯। 
যদিতি। গ্লানিরায়াসঃ। পরাভবো যুদ্ধে পরাজয়: ॥২০| 

রাজা! পাথশলী যেখানে যেখানে গমন করিতে না পারিবেন, আমি 
সেইখানে সেইখানেই উহাকে বহন করিব, এ-ই আমার ইচ্ছা; আপনি 
উদ্বিগ্ন হইবেন না ॥১৬॥ 

তার পর কোমলাল্স, বীর ও মান্রীর আনন্দজনক নকুল এবং সহদেবও যে 

ছুরমস্থানে গমন করিতে অনদমর্থ হইবে, সেখানে উহার্দিগকে আমি পার 
করি! দিব ॥১৭॥ 

যুধিষ্ঠির বলিলেন_-“ভীম |] ভুমি যখন ধশব্ষিনী পাঞ্চলীকে বহন 
করিবার ইচ্ছা করিতেছ এবং এইবপ বলিতেছ, তখন তোমার ব্লবৃদ্ধি 
হউক ॥১৮1 

এবং যখন নকুল-দহদেবকেও বহন করিবার ইচ্ছা করিতেছ, তখন তোমার 
মঙ্গল, বল। বশ, বর্ম ও কীত্তি বৃদ্ধি লাভ ককক। এবপ ব্যবহার অন্তত্র 
নাই ॥১৯॥ 

মহাবাহু! তুমি বখন ভ্রৌপদীর সহিত নকুল-সহদেবকে বহন করিবার 
ইচ্ছা কর্সিতেছ, তখন যেন তোমার গ্লানি ও পরাভব হয় না” ॥২০| ৯242 

খ" রাঁজোবাচ--পি। (১৮) -পাথশলীং বিপুলেধ্ধ্বনি--পি নি। (২)-*"বন্বমুৎসহসে 
নেতুম্--ব! বকা নি। 



১১৬৮ মহাভারতে বন- 

বৈশম্পায়ন উবাঁচ। 
ততঃ কৃষ্ণাহব্রবীদ্বাক্যং প্রহ্মত্তী মনোবমম্। 
গমিষ্যামি ন সন্তাপঃ কার্্ো মাং প্রতি ভারত ! ॥২১ 

লোমশ উবাচ। 

তপসা শক্যতে গন্তং পর্ববতং গন্ধমাদনমূ। 

তপস! চৈব কৌন্তেয় ! সব্ধে যোক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥২২॥ 

নকুলঃ সহদেবশ্চ ভীমসেনশ্চ পাধিব 1। 
অহঞ্চ ত্্চ কৌন্তেয় ! দ্রক্ষ্যামঃ শ্বেতবাহনম্ ॥২৩॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
এবং সন্তীষমাণাস্তে স্থবাহুবিষয়ং মহত । 

দৃশুযুদিত। রাজন! প্রভৃতগজবাজিমৎ ॥২৪| 
কিরাত-তঙ্গণাকীর্ণং পুলিন্দশতসন্কুলমূ। 

হিবতামৈভূং বাশ্চ্ঘমাতুনযু ২৫. (কম) ....... 
তত ইতি। গমিত্তামি ত্বযমেবেত্যাশয়ঃ। সন্তাপ উদ্বেগঃ ॥২১। 

তপসেতি। শক্যত ইতি কর্তবি যন্, ধাতুণ্চায়মূভযপদী দৈবাদিকঃ ॥২২1 

নকুল ইতি। শ্বেতবাহনম্ অজ্জনম্।২৩। 
এবমিতি। হ্বাহোঁঃ পুলিন্দবাজন্ত বিষয়ং বাজ্যমূ। ক্রীবত্বমার্যম্। প্রভৃতগজবাজিমৎ 

প্রচুবহস্তযশবযুক্তম্। কিবাতি-তঙ্ষণ-পুলিন্দা অন্তজবিশেষাঃ [২৪-_-২৫] 

বৈশম্পারন কহিলেন__তাহার পর দ্রৌপদী হাসিতে হাসিতে মনোহর 
বাক্য বলিলেন--“আমি নিজেই গমন করিতে পারিব; স্থৃতরাং ভরতনন্দন ! 
আপনি আমার বিষয়ে উদ্বেগ করিবেন না” ॥২১॥ 

লোমশ বলিলেন--“তপৌবলেই গন্ধমীদনপর্বতে যাইতে পারা বায়; 
সুতরাং কুন্তীনন্দন! আমর! সকলেই তপস্তাযুক্ত হইব ॥২২ 

রাজা কুস্তীনন্দন! তাহার পর ভীম, নকুল, সহদেব, আমি এবং তুমি-- 
আমরা সকলে বাইয়া! অঞ্জুনকে দর্শন করিব” ॥২৩॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--রাজা ! তাহারা আনন্দিতচিন্তে এইবপ আলাপ 
করিতে করিতে যাইয়া স্থুবাহুরাজার বিশাল রাজ্য দর্শন করিলেন, সেই 
রাজ্যে প্রচুর হস্তী, অর্থ, কিরাত, তঙ্গণ ও পুলিন্দ ছিল, হিমালয়ভাগে 
দেবতার! বিচরণ করিতেন এবং বহুতর আশ্চর্য বন্ত ছিল ॥২৪-__২৫। 

(২১)শ্প্রহপস্তী মনোবিমা-বা ব কা নি। 
সপে পিপিপি 



পর্ববণি যোঁড়শীধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১১৬৯ 

হুবাহুণ্চাপি তান্ দুষ্ট পুজয়া প্রত্যধৃুত। 
বিষয়ান্তে পুলিন্দানামীশ্বরঃ গ্রীতিপুর্ব্বকম্ ॥২৬| 

ততস্তে পুজিতান্তেন সর্ব এব স্থখোধিতাঃ | 

প্রতন্থুবিমলে সূর্যে হিমবস্তং গ্িরিং প্রতি ॥২৭॥ 
ইন্্রসেনমুখাংল্চৈৰ ভূত্যান্ পৌরোগবাংস্তথ! | 
সুদাংস্চ পারিবহাংস্চ দ্রৌপদ্ভাঃ সর্ববশো নৃপ | ॥২৮| 
রাজ্ঞঃ পুলিন্দাধিপতেঃ পরিদায় মহারথাঃ। 

পঞ্ডিরেব মহাবীধধ্যা যযুঃ কৌববনন্দনাঃ ॥২৯॥ (যুগাকম্) 
তে শনৈঃ প্রান্্রবন্ সর্ব্বে কৃষ্ণয়া সহ পাগুবাঃ । 
তন্মান্দেশাৎ হুসংস্ষটা'দ্রষ্টুকামা ধনজ্ষম্ ॥৩০॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহিজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়ামিক্যাং বনপর্ববণি 
তীর্ঘযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে যোড়শাধিকশঙতমোহধ্যায়ঃ ॥০| * 

ভারতকৌমুদী 
সথবাছবিতি। পুজয়! সন্মানেন। বিষধান্তে রাজ্যপ্রান্তে। উশ্ববো বাজ |২৬ 
তত ইতি। স্ুখেন উধিতা' বাত্রাববস্থিতাঁঃ | বিমলে শৃধ্যে উদিতে সতি ]২৭া 
ইন্দ্রেতি। পৌবোগবান্ পাঁকশালাধ্যক্ষান, স্থ্দান্ পাঁচকান্, স্রৌপগ্াঃ পাবিবর্থান্ 

গরিচাবকাঁংস্চ। পবিদাঁষ বক্ষপার্থ সমপ্য ॥২৮--২৯। 

ভারতভাবদীপঃ 

অন্তহিতানীতি /১--২৮| পবিদীয় বক্ষার্থং সমর্পয ॥২৯ --৩০1 

ইতি শ্রীমহাভাঁবতে বনপর্বণি নৈলকষ্ঠীষে তারতভাবদীপে যোভশাধিকশততমোহব্যায়ঃ [১১৬1 

পুলিন্দরাজ সুবাহছুও রাজ্যপ্রান্তে তাহাদিগকে দেখিবা শ্রীতি ও সম্মান- 

পূর্বক তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ॥২৬| 
তাহার পর তাহারা সকলেই স্ুবাহুকর্তৃক বন্মানিত হইবা রাত্রিতে সুখে 

বাস করিঝ়া প্রভাতকালে নির্মল ূর্ধ্য উদিত হইলে হিমালয়পর্র্বতের দিকে 

প্রস্থান করিলেন ॥২৭1 

রাজা! ইন্দ্রসেনপ্রভূতি ভূত্যগণ, পাকশালার অধ্যক্ষগণ। পাচকগণ এবং 
ভ্রৌপদীর পরিচারকগণকে পুলিন্দরাজের নিকট রাখিব! মহারথ ও মহাবীর 
পাও্ুবেরা পদত্রজেই প্রস্থান করিরাছিলেন ॥২৮--২৯॥ 

সেই পাওবের। সকলেই অঞ্জ্নকে দেখিবার ইচ্ছাব অত্ান্ত আনন্দিত 
* -**চত্বাবিংশদবিকশততম.*” __ব ব কা পি, « "“ছবিতাবিশলদিকশ্ভতম তত হি। 
বৃন-১৪৭ (৮) 



সপ্তদশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
(9১১ পপি 

স্ট 

যুধিষ্ঠির উবাচ । 

ভীমসেন ! যমৌ চৌভৌ ! পাঞ্চালি! চ নিবোধত। 
নাস্তি ভূতম্ত নাশো বৈ পশ্যতাম্মান্ বনেচবান্ ॥১1 

দর্ব্বলাঃ রেশিতাঃ স্মেতি যদ্হামেতরেতরমূ ৷ 
অশক্যেৎপি ব্রজামেতি ধনগ্জয়দিদৃক্ষয়া ॥২॥ 

তন্মে দহতি গান্রাণি তুলরাশিষিবানলৎ। 

যচ্চ বীরং ন পশ্যামি ধনগ্জয়মুপান্তিকে ॥৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
তইতি। গ্রান্রবন্ অগচ্ছন্, কষা ত্রোপ্া। স্থসংহষ্টা আনন্দিতাঃ 7৩০| 
ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যাষ-ভাবতাচাষ্য-মহাঁকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতটরাচার্ধ্য- 

বিরচিতাযাং মহাভারতটাকাষাং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ধণি তীর্ঘযাত্রাযাং 
ষোড়শাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 1০ 

2১ 

ভীমেতি। ভূতন্ত অতীতন্ত পূর্বজন্মকলতকর্মণ ইত্যর্থ, ভোগেন বিনা নাশো নাস্তি। 
অন্মাহ্ রাঁজপুত্রানপি বনেচবান্ পশ্ঠত। প্রাক্তনকর্মণ এবেদং ফলমিতি ভাঁবঃ ॥১| 

উক্তার্থে হেতবস্তবাণ্যাহ _ছুর্বলা! ইতি। দুর্বলাঁঃ কৃতাঃ বলেশিতাশ্চ শত্রভিবিতি শেষঃ। 
ইতরেতবং গবম্পবম্, বহাঁমঃ অন্কৃলয়াম ইত্যর্থঃ। বিসর্গাণাং লোঁপ আর্চঃ॥২। 

হইয়া দ্রৌপদীর সহিত ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে গমন করিতে 
লাগিলেন ॥৩০1 

০৫১ 

যুধিঠির বলিলেন-_“ভীম | নকুল! সহদেব! দ্রোপদি! তোমরা 
শ্রবণ কর-_-ভোগ ব্যতীত প্রাক্তন কর্মের নাশ হয না; তাহার দৃষ্টান্ত দেখ 
আমবা রাজপুত্র হইর়াও বনচারী হইয়াছি ॥১1 

তা'র পর শক্ররা আমাদিগকে দুর্ধল করিয়াছে ও কষ্ট দিতেছে এবং আমরা! 
পরস্পর পরস্পরের আন্ুুকুল্য করিতেছি, আর অঞ্ছনকে দেখিবার ইচ্ছার অগম্য 
স্থানে গমন করিতেছি ॥২॥ 

মহাবীর অগ্ুনকে যে নিকটে দেখিতেছি না; তাহা--অগ্নি যেমন তুলরাশি 
দগ্ধ করে, সেইবপ আমার অঙ্গ সকল দগ্ধ করিতেছে ॥$॥ 

(৬) ্ নজয়মূপাস্থিকাৎা বা ব কা। 



সপগ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১১৭১ 

তস্ত দর্শনিতৃষ্ণং মাং সানুজং বনমাস্থিতমৃ। 
যাজ্ঞসেন্াঃ পরামর্ষঃ দ চ বীর! দহত্যুত ॥8॥ 
নকুলাৎ পুর্ববজং পার্থ ন পশ্যায়্যমিতৌজনমূ। 
অজেয়মুগ্রধস্থানং তেন তপ্যে বৃকোদর ! ॥৫॥ 

তীর্থানি চৈব বম্যাণি বনানি চ বাংলি চ। 

চরামি সহ যুগ্মাভিস্তস্য দর্শনকাজ্কয়া ॥৬| 
পঞ্চ বর্ষাণ্যহং বীর ! সত্যসন্ধং ধনঞ্জ়মূ। 

যন্ন পশ্যামি বীভৎস্থং তেন তপ্যে বৃুকোদর ! ॥৭॥ 

তং বৈ শ্যামং গুড়াকেশং সিংহবিক্রান্তগামিনমূ। 
ন পশ্যাধি মহাবাছুং তেন তপ্যে বুকোদর ! ॥৮॥ 

কৃতান্ত্ং নিপুণং যুদ্ধেহপ্রতিমানং ধনুগ্মতামৃ। 

ন পশ্যামি কুরুত্রেষ্ঠং তেন তপ্যে রুকোদর ! ॥৯॥ 

তদিতি। তৎ ধনগয়াদর্শনং কর্তী। উপাস্তিকে অন্তিকে |৩| 

তন্তেতি। দর্শনে তৃষ্ণ যস্ত তম্। পবামর্: দুঃশাসনেন কেশাকর্ষণম্ 1৪1 

নকুলাদিতি। পার্থমজ্জুনম্। উগ্রধন্বানং ভবস্করধহবম্।৫1 

তীর্থানীতি। তন্তার্জুনস্ত। এতাপি প্রাক্তনস্তৈব কর্মণঃ ঘলমিত্যাশয়:॥৬1 
পঞ্চেতি। পঞ্চ বর্ষাণি যাবৎ । সত্যসন্ধং সত্যপ্রতিজ্ঞম্॥৭ 

তমিতি। গুভাকা নিদ্রা! তন্তা। ঈগে! নিষস্তা তং জিতনিদ্রমনলস মিত্যর্থ: 1৮7 

বীর! অনুজগণের সহিত বনে আসিনাছি এবং এখন অঞ্জুনকে দেখিতে 

ইচ্ছা। করিতেছি, এই অবস্থার আবার ভ্রৌপদীর দেই কেশাকর্ষণ স্মরণ করিয়া 
দগ্ধ হইতেছি ॥৪। 

বুকোদর | নকুলের অগ্রজ, অমিততেজা, অজেয় ও ভরহ্কর ধনুদ্ধর 
অঙ্জনকে যে দেখিতেছি না, তাহাতে আমি সম্তপ্ত হইতেছি ॥৫1 

তাহাতেই তাহাকে দেখিবার ইচ্ছায় তোমাদের সহিত মনোহর তীর্থ, বন 

ও সরোবরসমূহে বিচরণ করিতেছি ।৬ 

বীর ভীমসেন! আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ বত্যপ্রতিচ্ বীভৎস অঙ্জুনকে যে 

দেখিতেছি না, তাহাতে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি ৭ 

ভীম! সিংহের ন্যাঘ সবিক্রমে গমনকারী। আলস্তাহীন, শ্যামবর্ণ ও মহাবাছু 

অঞ্জনকে দেখিতেছি না; তাহাতেই সন্তপ্ত হইতেছি।৮] 
বৃকৌদর। অস্ত্রে সুশিক্ষিত, যুদ্ধে নিপুণ: ধনুর্ঘরদিগের মধ্যে অভ্ুলনীয় 



১১৭২ মহাভারতে ব্ন- 

চরন্তমরিসঙ্ঘেষু কালে ক্রুদ্ধমিবাস্তকমূ। 

গ্রভিন্নমিব মাতঙ্গং নিংহস্বন্ধং ধনগ্ীয়ম্ ॥১০॥ (বুগ্ধকম্) 

যঃ স শক্রাদনবরে। বীর্য্যেণ দ্রবিণেন চ। 

যময়োঃ পুর্ববজঃ পার্থ; শ্রেতাশ্বোহমিতবিক্রমঃ ॥১১| 
দুঃখেন শ্হতাবিষটন্তং ন পশ্ঠামি ফল্তিনমূ। 
অজেয়ঘুগ্রধন্থানং তেন তপ্যে বুকোদর ! ॥১২॥ ুগ্মকম্) 
সততং য ক্ষমাণীলঃ ক্ষিপ্যমাণোহপ্যনীয়সা | 

খজুমার্গপ্রপন্নস্ত শর্মাদাতাহভরস্ত চ ॥১৩| 

ম তু জিন্মপ্রবৃতন্ত মায়যাভিজিঘাংসতঃ | 

অপি বজধরস্তাজৌ ভবে কালবিযোপমঃ ॥১৪॥ (যুগ 

ভরভকৌম 
কুৃতেতি। অগ্রতিমানং নিরুপমম্। কালে আধুঃশেষে। প্রভিন্ং মদ্রাবিণম্ ॥৯-১০| 

যইতি। অনববঃ অনিক: ভ্রবিণেন পরাক্রমেণ। কাল্তনমন্জ্রনম্ ॥১১--১২। 

সততমিতি। অণীয়সাঁপি অতিক্ষুত্রেণাপি জনেন, ক্ষিপ্যমাণস্তিবক্রিষমাণঃ। খজুমারগ্রপরন্ত 

সরলপথ্বর্তিনঃ, শর্দদাতা হৃখদাতা, অভমস্ত চ দাঁতা। জিদ্প্রবৃততস্ত কুটিলপথবত্তিনঃ) মায়য়া 
কুটভাবেন। কালিন্ত সর্পন্ত বিষোপমঃ ॥১৩--১৪| 

ভীমসেন ইতি। ভূতন্ত প্রাক্তনকর্মরণঃ রব পরামর্ধ: কেশেযু গ্রহণম্ ॥৪--৮1 

অপ্রতিমানং নান্ডি প্রতিমানং সাদৃশ্তং যগ্ত গোহপ্রতিমানম্তম্ ॥৯॥ প্রভিননং শরবন্মদণমূ 1১৭| 

কুরুবংশের মধ্যে শ্রেষ্ট, অন্তকালে জুুদ্ধ ঘমের ন্যার শক্রমধ্যে বিচরণকারী। 

মদত্রাবী হস্তীর হ্যা বলবান্ এবং পিংহের ন্যায় উন্নতক্কন্ধ অঞ্জনকে দেখিতেছি 
না; তাহাতেই সন্তপ্ত হইতেছি ॥৯--১০| 

ভীমসেন! বিনি বলে ও পরাক্রমে ইন্দ্র অপেক্ষা স্থান নহেন, ঘিনি নকুল 
ও নহদেবের অগ্রজ এবং ধাহার অশ্বগুলি শ্বেতবর্ণ ও বিক্রমের তুলন! নাই, 
সেই অজেয় ভীমধন্বা অঞ্জুনকে দেখিতেছি না; তাহাতেই গুরুতর হুঃখে 
অভিভূত হইয়। সন্তপ্ত হইতেছি ॥১১--১২॥ 

অতি দুর্বল ব্যক্তিও তিরস্কার করিলে ধিনি সর্বদা ক্ষমাই করিয়! থাকেন 

এবং সর্লল পথে চলিলে তাহাকে সুখ ও অভয় দান করিযা থাকেন, তিনি আবার 
ঘুদ্ধে কুটিলপথগামী এবং ছলপূর্বক জিবাংসু ইন্দ্রের পক্ষেও কালসর্পের বিষের 
হ্যায় তীব্র হই! থাকেন ॥১৩--১৪1 55586588255 টিটি রর হায়ার 

(১৭)কালং জুদ্ধমিবাস্থকমৃ-পি। (১১) যণ্চ শক্রাদনবরঃ--পি। (১৪).অপি 
বঙ্জবরহ্যাপি-ব। বকালি। 
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শত্রোরপি প্রপন্নস্ত লোহনৃশংসঃ প্রতাপবান্। 

দাতাহভয়ন্ বীঁভৎ্ম্বরমিতাত্মা মহাবলঃ ॥১৫॥ 
সর্বেষামাশ্রয়োহম্মাকং রণেহরীণাং প্রমন্দিতা। 
আহর্তা স্বরত্বানাং সর্ব্বেষাং নঃ স্থখাবহঃ ॥১৬॥ 

বন্ধানি যন্ত বীর্য্েণ দিব্যান্তাসন্ পুরা মম। 
বুনি বহুজাতীনি যানি প্রাপ্তঃ স্থযোধনঃ ॥১৭॥ 

যস্থয বাহুবলীর ! সভা চাসীত পুরা মম। 
সর্বববত্ষয়ী খ্যাতা ত্রিষু লোকেধু পাগ্ডব ! ॥১৮॥ 
বাস্থদেবসমং বীর্ষ্যে কার্তবী্ধ্যসষং যুধি । 

অজেয়মমিতং যুদ্ধে তং ন পশ্ঠাষি ফাল্তুনম্ ॥১৯॥ 

সন্বর্ষণং মহাবীর্য্যং ত্বাঞ্চ ভীমাপরাজিতমৃ। 

অনুযাতঃ স্ববীর্ষ্যেণ বাস্থদেবঞ্চ শত্রুহা! ॥২০॥ 

ভাবতকৌমুদী 
শত্রোবিতি। প্রপন্ন্ত শবণাগতণ্ত। অনুশংসো দযালুঃ। বীভৎুবজ্জুনঃ 1১৫ 

সব্ধেরযামিতি। ন্খাবহঃ বিনযসৌজন্তাদিনা হুখজনকঃ 1১৬] 

বন্ধানীতি। দিব্যানি উৎকষ্টানি। প্রাপ্চঃ দ্যুতে বিজিত্য লব্ধবান্ ॥১৭৫ 
যণ্তেতি! সভা ইন্তপরস্থনগবে মযদানিবেন নিশ্মিতা 1১ 

বান্দেবেতি। অমিতং নিকপমম্। ফাস্ধনম্ অঞ্ভুনম্ 1১৮ 
সঙ্বর্ষণমিতি। কক্র্ষণং বামম্। অঙ্্যাতঃ অন্কতবান্। শক্রহ! শত্রহস্তা /২০] 

সেই প্রতাপশালী, অসাধারণ উদারচেতা ও মহাবল অঙ্ছন শরণাগত শত্রুর 

উপরেও দয়ালু হইপ্না অভয় দান করিয়! থাকেন ॥১৫। 

এবং তিনি আমাদের সকলেরই অবলম্বন, যুদ্ধে শক্রবিজয়ী, সর্বপ্রকার 
রত্বের আহরণকারী এবং আমাদের সকলেরই সুখজনক ॥১৩| 

বাহার বাহুবলে পুর্বে আমার ব্ছুজাতীব ঝহুতর উৎ্ৰৃষ্ট রড হইরাছিল ; 
যেগুলি এখন ছুধ্যোধন পাইরাছেন ॥১৭॥ 

আর বীর পাঞ্জুনন্দন! যাহার বাহুবলে পুর্বে আমার (ইন্দপরস্থনগরে) 
সর্বব্বত্মধী ভ্রিভুবনবিখ্যাত সভা! নিশ্মিত হইয়া ছিল ॥১৮| 

যিনি বলে কৃষ্ণের সমান এবং যুদ্ধে কার্ডবীর্ব্যাঙ্ছনের তুল্য, সেই অজেয় ও 

যুদ্ধে অতুলনীয় অজ্জনকে দেখিতেছি না ॥১৯ 
ভীম! শত্রহস্ত। অঞ্জন আপন বাছবলে মহাবীর বলরামের, অপরাজিত 

তোমার এবং বৃষ্চের অনুকরণ করিব! থাকেন 1২০॥ 



১১৭৪ মহাভারতে ব্ 

যস্য বাহুবলে তুল্যঃ প্রভাবে চ পুরন্দরঃ। 

জবে বায়ুমুখে সোমঃ ক্রোধে মৃত্যুঃ সনাতনঃ ॥২১। 

তে বয়ং তং নরব্যাত্ত্রং সর্ধেব বীরং দিরৃক্ষবঃ। 

প্রবেক্ষ্যামো মহাঁবাহে। ! পর্ববতং গন্ধমাদনম্ ॥২২॥ (যুগ্মকম্) 

বিশাল! বদরী যত্র নরনারায়ণাশ্রামঃ । 

তং সদাহধ্যুধিতং ফকষর্ক্ষ্যামো গিরিমুত্তমম্ ॥২৩॥ 

কুবেরনলিনীং রম্যাং বাক্ষনৈরভিরক্ষিতাম্। 
পঞ্ভিরেব গমিষ্যমিস্তপ্যমানা মহতপঃ ॥২৪॥ 

নস যানবতা শক্যো গন্ভতং দেশো বুকোদব ! | 

ন নৃশংসেন লুদ্ধেন নাপ্রশান্তেন ভারত ! ॥২৫॥ 

তত্র সর্ব গমিষ্যামো ভীমার্জুনগবেধিণঃ| 

সায়ুধা বদ্ধনিস্তিশাঁঃ সার্ধং বিপ্রৈরমহাত্রতৈ? ॥২৬| 
শত ৮ ৮৯পপপশন 

যন্তেতি। প্রভাবে যুদ্ধনৈপুণো। জবে বেগে। দোমশন্্ঃ। দিদৃক্ষব ইতি দৃশেঃ 
সনস্তারুপ্রত্যয়ন্ত নিষ্টাদিতয়! কর্মমণি ষঠীনিষেধার্্িতীষৈব ॥২১--২২॥ 

বিশীলেতি। বদবী কর্বদবৃঙ্ষঃ, তখৈব বক্ষ্যমীণত্বাৎ। অধ্যুষিতম্ অধিষ্ঠিতম্ ॥২৩ 
কুবেবেতি। কুবেবন্ত নলিনীং সবসীমূ। তগ্যমানা: কুর্বাণাঃ 1২৪। 

নেতি। যাঁনবতা বথাদিমতা জনেন। অপ্রশান্তেন কামাগ্যভিভূতচিত্তেন 1২৫। 

বাহুবল ও যুদ্ধনৈপুণ্য বিষয়ে ইন্দ্র ধাহার তুল্য, বেগবিষয়ে বায়ু ধাহার সমান, 
মুখসৌন্দর্য্য চন্দ্র ধাহার সদৃশ এবং ক্রোধবিষয়ে সনাতন মৃত্যু ধাহার উপমাস্থল, 
সেই ন্রশ্রেষ্ঠ মহাবীর অঞ্জুনকে দেখিবার ইচ্ছার আমরা সকলে গন্ধমাদনপবর্বতে 
গ্রবেশ করিব ॥২১--২২। 

যেখানে বিশাল একট। বদরীবৃক্ষ এবং নর ও নারায়ণ খবির আশ্রম 
রহিয়াছে, সর্বদা! ঘক্ষা ধিষটিত সেই উত্তম পর্বত আমর! দর্শন করিব ॥২৩| 

এবং আমরা গুকতর তপস্তাষ প্রবৃত্ত থাকিখা পদত্রজেই রাক্ষদরক্ষিত 
মনোহর কুব্রেদরোবরে গমন করিব ॥২৪। 

কারণ, ভরতনন্দন ভীমসেন! কোন ধানে আরোহণ করিয়া সে দেশে 
গমন করিতে পারা ঘাঘ না এবং নৃশংস, লুন্ধ ও অসংবতচিত্ত লোকও সেখানে 
ঘাইতে পারে না 1২৫॥ 8১355288882 হারার ররিনর্রারা যারা বারা 

(২৩)"বত্ত নারায়ণাশ্রমঃ-পি। (২৪) “'বাঁক্ষসৈবভিযেবিতাঁম--বাঁব কানি। (২৫) ন চ 
যানলবত1--বা ব কা, নাতগ্ততপসা শক্যঃ--নি। 
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মক্ষিকা মশকান্ দংশান্ মিংহান্ ব্যাত্রান্ সরীসপান্। 
প্রান্মোত্যনিয়তঃ পার্থ! নিয়তন্তান্ ন পশ্যতি ॥২৭॥ 
তে বয়ং নিষতাত্বানঃ পর্ববতং গন্ধমাদনমূ। 
প্রবেক্ষ্যাগো মিতাহাবা ধনগ্জয়দিদৃক্ষবঃ ॥২৮ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়ালিক্যাং বনপর্ধবণি 
তীর্ঘযাত্রাযাং গন্ধমাদনপ্রবেশে সপ্তদশাধিকশততমোহ্ধ্যিয়িঃ ॥০] % 

০ 

ভারতকৌমুদী 

তত্রেতি। হেভীম! অজ্জুনগবেষিণঃ অঙ্জনান্বেষিণ | নিস্তিংশ: খজাঃ ॥২৬| 

মক্ষিকা ইতি। অনিষত উপবাপাঁদিনিষমবহিতঃ নিয়ত উপবাসাদিমান্ ॥২৭] 
তইতি। নিয়তাত্মানঃ সংযতচিত্তাঃ কামবাগাঁদিবহিতচিত্তা ইতি যাঁবৎ 1২৮| 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যাষ-ভাঁবতাচাধ্য-মহাকবি-পদ্মভৃষ্ণ-শ্রীহবিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টরাচার্যয- 
বিবচিতাঁষাং মহাভাবভটাকাঁযাং ভাঁবতকৌমুদীসমাধ্যায়াং বনপর্বণি 

'তীরঘবাত্রাযাং সপ্তদশাবিকশততমোহিধ্যায়ঃ ॥০| 
০ম ট, 0 উপ 8০২ 

ভারতভাবদীপঃ 

অনবরোহ্হীনঃ ॥১১--১৪ অভযস্ত চ দাঁতা, অমিতাত্মা মহাঁমনাঁঃ ॥১৫--১৮। অমিত- 

মহিংসিতমজিতমিভি যাবৎ ॥১৯॥ হে ভীম। 1২ সোম ইতি মধুববাক্যত্বং লক্ষ্যতে 
1২১২৩] নূলিনীং পুফরিণীম্ ॥২৪-_-২৬॥ অনিয়তোহিগুচিঃ ॥২৭--২৮| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্ধণি নৈলকন্ঠীষে ভাঁবতভাবদীপে সপ্তদশাঁধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 1১১৭] 
নিত 

ভীম! আমরা সকলেই তরবারি ও অন্তান্ত অস্ত্র ধারণ করিয়া অজ্ছনকে 

দেখিবার জন্য মহাত্রত ব্রাহ্মণগণের সহিত সেখানে গমন করিব ॥২৩॥ 

পৃথানন্দন! নিয়মবিহীন লোক মক্ষিকা, মশক, দংশ (ভা শ), সিংহ, ব্যান 
ও সর্প দেখিতে পায় ; কিন্ত নিয়মশালী লোক সেগুলি দেখিতে পার না ॥২৭। 

অতএব আমরা নিব্মশালী ও মিতাহারী হইবঘা অঞ্জুনকে দেখিবার জন্য 

গম্ধমাদ নপব্বতে প্রবেশ করিব” ॥২৮| 
2৭3 

(২৭ মক্ষিকার্ংশমশকান্-বা বকা। * “**একচতারিংশদধিকশততম+"*”--বা ব কা 

পি, ”*“*ত্রিত্বারিংশদধিকশততম:..-_নি। 



অফটীদশাধিকশততগগেহধ্যায়ং। 

০ 

লোমশ উবাচ। 

দ্রষ্টারঃ ! পর্ববতাঃ সর্বে নগ্ঃ সপুবকাননাঃ। 
তীর্থানি চৈ ্্ীমন্তি স্পৃহ্টথচ সলিলং করৈঃ ॥১1 
পর্ববতং মন্দরং দিব্যমেষ পন্থাঃ গ্রযাস্ততি। 

সমাহিত! নিরুদ্িগ্নাঃ সর্ব্বে ভবত পাণুবাঃ! ॥২॥ 

অয়ং দেবনিবাসো। বৈ গন্তব্যো বো ভবিষ্যৃতি । 
খবীণাঁঞচেৰ নিব্যানাং নিবাসঃ পুণ্যকর্মণাম্ ॥৩| 
এষা! শিবজলা পুণ্য যাঁতি সৌম্য। মহানদী । 
বদরীপ্রভবা বাজন্! দেবধিগণসেবিতা ॥8॥ 

এষা বৈহায়সৈনিত্যং বালখিল্যৈর্মহাত্ভিঃ। 
অচ্চিতা চোপযাতা চ গন্ধ বৈর্বশ্চ মহাত্বভিঃ ॥৫| 

ভারতকৌমুদী [ও 
হার ইতি। ছে পষ্রাবঃ! তীর্ঘদশিনঃ। যুগ্মাভির্দূশিরে ইতি শেষঃ॥১1 
পর্ধিতিমিতি।  দিব্যং হ্গীয়িম। সমাহিতা অঙ্ছুনদর্শনে একাগ্রচিতাঁঃ ॥২। 
'অছমিতি। বো সু্াকম্। দিব্যানাং স্যগীয়াণাম্। নিবাসোহপি গন্তব্য: ॥৩ 
এদেভি।  শিবহল। মর্ঘলকবনলা, মহানদী গঙ্গা, বাবীগ্রভবা। তত উৎপন্ন ॥81 

শশী 

লোমশ বলিলেন--"হে ভীর্ঘদলিগণ ! তোমরা--সকল পর্বত, নগর ও 
বনেক্গ যহিভ সকল নদী এবং সুন্দল তীর্থ নকল দর্শন করিয়াছ. হস্ত দ্বারা সেগুলির 
লও স্প্ করিমাচ 151 

পাবগ্রণ। এই পথ স্বর্গাষি মন্দরপরর্বতে ঘাইবে ; সুতরাং তোমরা সকলে 
তল একা গ্রচিত ও নিলদেগ হও ॥১1 

এ ন্ধনিরসি এব স্বর্থরি পুথ্যকর্দা খধিদিগের নিবাসভুমিতে তোমাদের 

নবি 

পচন হাপ্িতত হইবে [তি 

১ নিহতের 2 ১ টাল? শুহসনতি পুখাশনিকা, মনোহর, বদরিকাশ্খমোৎপন্না ও দেবধি- 
* তমেরাদ। এউ চতামানি গ। প্রশাভিত হইভেছেন 181 € বাকা] 

শারাপথ্াত। হা বামাগিলা খরিরা সব্ধদা উহার দেবা করেন এবং 
হজ, হাতা চশশ্দিরাশ «থানে হাদিয়া খ 



পর্ববণি অস্টাদশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১১৭৭ 

অত্র সাম স্ম গাযস্তি সাষগাঁঃ পুণ্যনিস্বনাঃ | 

মরীচিঃ পুলহশ্চৈব ভূগুশ্চৈবাঙিরাস্তথা ॥৬া 
অত্রাহ্নিকং স্থরশ্রেষ্ঠো জপতে সমরুদ্গণঃ। 
সাঁধ্যাস্চৈবাখ্িনৌ চৈব পরিধাবন্তি তং তদা ॥৭॥ 
চন্দ্রমাঃ সহ সূর্য্েপ জ্যোতীংষি চ গ্রহৈঃ সহ 
অহোরাভ্রব্ভাগেন নদীমেতামনুত্রজন্ |৮। 

এতম্তাঃ নলিলং যুর্ঘ।। বৃষান্থঃ পর্ধ্যধারয়তু। 
গঙ্গাদাবে মহাভাগ ! যেন লোকস্থিতির্ভবে ॥৯॥ 

এতাং ভগবতীং দেবীং ভবন্তঃ সর্ব এব হি। 

প্রয়তেনাত্বনা তাত! অভিগম্যাভিবাদত ॥১০। 

ভারতকৌমুদী 
এষেতি। বৈহাষসৈঃ খেচবৈ:। উপযাতা৷ সেবিতা ॥৫॥ 

অন্রেতি। অত্র অন্তা। মহানিগ্যান্ভীবে। কে তে সামগা ইত]াহ-_মবীচিবিতি 1৬] 

অত্রেতি। আহিকং দৈনিকমিষ্টমন্ত্র হরশরেষ্ঠ ইন্্রঃ | পবিধাঁবস্তি অন্থসবন্তি ॥৭ 
চন্দ্রম। ইতি। জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণি। অস্ুব্রজন্িতি অভাগমাভাব আর্ঃ ॥৮া 

এতন্তা ইতি । বৃষাঙ্থঃ শিবঃ। যেন সলিলেন, লোকিস্থিতির্ত্্যলোকবন্া ॥৯] 
এতামিতি। প্রযতেনাত্মনা সংযতেন চিত্তেন। অভিবাঁদতেতি যলোপ আর্য: 1১০1 

ভারতভাবদীপঃ 

ষ্টার ইতি। ভো| ভ্রষ্টাবঃ | সর্ধে মন্দবাদন্যে পর্বত দৃষ্টা ইতি শেষ:|১--৩| মহানদী 
গঙ্গা। অলকনন্দী ব118॥ উপযাতা ইট্টসিদ্যর্থং প্রাথিতা! ॥৫॥ সামগাঃ--তৈত্তিবীয়কে ব্র্গ- 

বিদ্গেয়াং সাঁম শ্রযতে “এতৎ সাম গাষন্নান্তে হা ৩ বুহা ৩ বৃহা ৩ বু অহ্মর”মিত্যাদি মবীচ্যা- 

দযোহত্র সার্কাআ্যং হস্ত পশ্ঠান্তো গাযস্তীত্যর্ঘ: ৬ আহিকং নৈযমিকং জপম্, পরিধাবস্তি 

মরীচি, পুলহ, ভৃগু ও অঙ্গিরা-_-এই সকল পামগাবী পুণ্যধ্বনিকারী খধিরা 
ইহার তীরেই দামগান করিয়। থাকেন ॥১| 

ইন্দ্র অন্ান্ত দেবতাদের সহিত মিলিত হইর1 এইখানেই দৈনিক ইই্টমন্ত 
জপ করিয়া থাকেন, তখন সাধ্যগণ ও অর্বিনীকুমারেরা তাহার অন্নরণ 

করেন ॥৭। 

হূষ্যের সহিত চন্দ্র এবং অন্যান্ত গ্রহের সহিত নক্ষত্রমগ্ডুল দিন ও রাত্রিবিভাগ 

অন্ুপানে এই নদীরই অনুসরণ করিধা আসিতেছেন ॥৮| 
মহাভাগ ! মহাদেব হবিদ্বারে এই নদীর জলই মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন 

বে জলদার! মর্ত্যলোকের রক্ষা হব ॥৯॥ 

বন-”১৪৮ (৮) 



১১৭৮ মহাভারতে বন- 

তশ্য তদঘচনং শ্রুত্বা লোমশস্ত মহাত্বনঃ | 

আকাশগঙ্গাং প্রয়তাঃ পাগুবা অভ্যবাদয়ন্ ॥১১॥ 
অভিবাগ্ধ চ তে সর্ব পাগুবা ধর্মমচারিণঃ। 

পুনঃ প্রযাতাঃ সংস্ষ্টাঃ সর্ব ঝষিগণৈঃ সহ ॥১২। 
ততো দৃবাৎ প্রকাশত্তং পাওুবং মেরুসন্নিভম্ | 

দদৃণুস্তে নরশ্রেষ্ঠা বিকীর্ণং লর্ববতো দিশম্ ॥১৩। 

তান্ প্রট,কামান্ বিজ্ঞা় পাগুবান্ স তু লোমশঃ। 

উবাচ বাক্যং বাঁক্যজঃ শুণুধবং পারুনন্দণাঃ ! ॥১৪| 
এতদ্বিকীর্ণং স্ুপ্রীমৎ্ড কৈলাসশিখবোপমমূ। 

যৎ পণ্ঠনি ন্রশ্রেষ্ঠ ! পর্ববতপ্রতিমং স্থিতম্ ॥১৫| 

এতান্যস্থীনি দৈত্যস্ত নবকস্থ মহাত্ননঃ। 
পর্বত প্রতিমং ভাভি পর্ববতপ্রস্তরাশ্রিতম্ ॥১৬॥ (যুগ্নকম্) 

ভারতকৌমুদী 
তন্তেতি। প্রয়তাঃ সংযতচিত্তাঃ সন্তঃ ॥১১ 

অভিবাগ্েতি। প্রযাতীঃ গ্রস্থিভাঁচ সংহ্ষ্টা অঞ্জুনদর্শনাশয়া আনন্দিতাঁঃ ॥১২। 

তত ইতি। গ্রকাঁশত্তং প্রকাশমানমূ। পাুবং শ্বেতম্, মেরুদ মিভমুচ্চম্ ॥১৩| 
তানিতি। কিং বাক্যমুবাচেত্যাহ-_পৃুধবমিত্যাদি ॥১৪| 

এতদিতি। সুপ্রীম অতীবোজ্জলম্। ভাঁতি, এতাস্থিবুন্মমিতি শেষঃ ॥১৫--১৬॥ 

অতএব বস! তোমরা! সকলেই বাইর! সংযতচিন্তে এই মাহাত্ম্যবতী 
গঙ্গাদেবীকে নমস্কার কর” ॥১০॥ 

মহাজা লোমশমুনির সেই কথা শুনিযা পাগ্ুবগণ সংযতচিত্ত হইয়া মন্দাকিনীকে 
নমন্ধার করিলেন 1১১1 

ধর্দাচারী পাওবেরা সকলে মন্দাকিনীকে নমস্কার করিয়া আনন্দিত হইয়া 
খষিগণের সহিত পুনরাঘ গমন করিতে লাগিলেন ॥১২| 

তদনন্তয় নেই মনুত্যশরেষ্ঠের৷ দকলেই দূর হইতে প্রকাশমান; শ্বেতবর্ণ, সুমেক- 
পর্বতের গ্াষ উচ্চ এবং সর্ববদিগব্যাপ্ত একটা পদার্থ দেখিতে পাইলেন ॥১৩| 

পাণুবেরা সেই পদার্থ টার বিষয় জিজ্ঞাস! করিবেন ইহা বুঝিয়াই বাক্যাভিজ্ঞ 
লোমশঘুনি এই ক! বলিলেন--“পাগ্বগণ ! শ্রবণ কর-1১৪| 

নরশ্রেট ! বিক্ষিগ, অত্যন্ত উজ্জল, কৈলাসপর্বতের শুর স্তায় শুভ্রবর্ণ 
এবং পর্কাতগাণ হিদ্তুত এই যাহা দেখিতেছ। এগুলি--বিশালদেহ নরকা- 



পর্বর্বণি অফীদশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১১৭৯ 

পুরাতনেন দেবেন বিষ্তুনা পরমাত্বনা। - 
দৈত্যো বিনিহতস্তাত। স্থররাজহিতৈষিণ! 1১৭1 
দশ বর্ষণহআণি তপস্তপ্য মহামনাঃ | 
এন্দরং প্রীর্ঘয়তে স্থানং তপঃস্বাধ্যাযবিক্রমাৎ ॥১৮॥ 

তপোঁবলেন যহতা বাহুবেগবলেন চ। 
নিত্যমেব ছুরাধর্ষে! ধর্ষয়ন্ স দিতেঃ সৃতঃ ॥১৯॥ (বুগ্কম্) 
স তু তশ্ত বলং জ্ঞাত্ব! ধর্মে চ চরিতং ব্রতমূ। 

ভয়াভিভূতঃ সংবিগ্নঃ শত্রু আসীতদাহনঘ ৷ ॥২০| 
তেন সঞ্চিত্তিতো দেবো মনসা! বিষ্ু্রব্যযঃ | 
সর্ববত্রগঃ প্রতুঃ শ্রীমানাগতণ্চ স্থিতো বভৌ। ॥২১] 
থষযশ্চাপি তং সর্ব তুবুশ্চ দিবৌকপঃ। 
তং দৃষ্ট। ভবলগানম্্ীর্ভগবান্ হব্যবাহনঃ ॥২২| 

পুবেতি। পুরাতনেন আদিমেনেত্যর্ঘ। হে তাত। বব্দ। ॥১৭] 
দশেতি। তপ্য তপ্চ]। স্বাধ্যাযো বেদাধাযনম্। স নবকঃ ॥১৮--১৯] 

সইতি। ধর্শে ধর্মৃবিষষে, ব্রতমূপবাদাদি। সংবিগ্নঃ অস্থিবচিত্তঃ ॥২০ 
তেনেতি। তেন শক্রেণ। অব্যয়ঃ অবিনশ্ববঃ। শ্রীমান্ কান্তিমান্ ॥২১॥ 

স্থরের অস্থি; এগুলি পার্বত্যপ্রস্তরে থাকিঘা পর্ধতেরই মত শোভা! 
পাইতেছে ॥১৫--১৬॥ 

বদ! আদিদেব পরমাত্বা বিষু দেবরাজের হিতের ভ্ন্া এই নরকান্ুরকে বধ 

করিয়াছিলেন ॥১৭॥ 

মহামনা নরকাস্থুর দশ হাজার বংসর পর্য্যন্ত তপস্তা করিযা। সেই তপৌবলে 

এবং বেদাধ্যয়ন ও বিক্রমের প্রভাবে ইন্দ্রের পদ প্রার্থনা করিযাছিল। কারণ! সে 

নরকাস্থুর গুকতর তপস্তার বলে এবং বাছুবেগের প্রভাবে সব্বদদাই দেবগণকে 
উৎলীড়ন করিতে খাঁকিধ। তাহাদের পক্ষে দুর্দর্যই হইযাছিল ॥১৮-__-১৯॥ 

হে নিষ্পাপ রাজা । তখন ইন্দ্র তাহার বল ও ধর্মমসঞ্চবের বিষষ জানিযা ভয়ে 

অভিভূত হইয়া অস্থির হইর1 পড়িবাছিলেন ॥২॥ 
তাই তিনি মনে মনে চিন্তা করিলে আদিদেব, অবিনাশী; সর্ধন্রগাষী, 

জগদীশ্বর ও সুন্দরাকৃতি বিঞুর আসিব তাহার সম্মুখে শোভা পাইতে 

লাগিলেন ॥২১॥ 

(১৭).-"দৈত্যে। বিনিহতন্ডতেন_কানি। (১৮) তপত্প্থং মহাত্না পি। 

৮ ৮সপলন্জলজশালল লাশ শি" 



১১৮০ মহাভারতে বন- 

নউতেজাঃ সমভবতস্ত তেজোহভিভৎ্সিতঃ 
তং দৃষট। বরদং দেবং বিষ দেবগণেশ্বরমূ 1২৩1 
প্রাঞ্তলিঃ প্রণতে! তৃত্বা নমস্কৃত্য চ বস্রভৃৎ। 

প্রাহ বাক্যং ততস্তণং যতস্তস্ত ভয়ং ভবেহ ॥২৪॥ (বিশেষকম্) 
বিষ্ুুরুবাচ। 

জানামি তে ভয়ং শক্র! দৈত্যেন্্রামরকাতিতঃ। 

এন্্রং প্রার্থয়তে স্থানং তপর্রসিদ্ধেন কর্ণা ॥২৫। 
মোহহমেনং তব গ্রীত্যা তপঃদিদ্ধমপি গ্রুবমূ। 

বিযুনজি] দেহাদেবেন্দ্র। মুহূর্ভং প্রতিপালয ॥২৬। 

ভারতকৌমুদী 

খষয ইতি। জলমানপ্রীঃ জলৎকান্ডিং, হব্যবাহনঃ অগ্নিঃ, নষ্টতৈজা অভিভূততেজা:। তেজস! 

অতিভৎসিতস্তিবন্থতঃ। বজ্রভৃৎ ইন্তঃ। ততত্তল্মিন্ নবকান্থববিষষে, যতো! বন্মাক্নরকাস্থবাৎ তন্ত 

বজ্রভৃতঃ, ভযং ভবেদতবৎ ॥২২--২৪| 

জানামীতি। স্থানং পদম্। তপন সিদ্ধেন সম্পন্নেন, কর্শণা বলোন্রেকেণ ॥২৫1 

সইতি। বিয়ুনজ্যি পৃথক কবোমি। অত্রাক্ষবাধিক্যমার্ম্ ॥২৬ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

পবিচবস্তি। তমিজ্ম্1৭--১৯॥ অভিবাদত অভিবাদযত, অক্ষরলোগ আর্ধঃ1১০--১২॥ পাুরং 

শ্বেতম, অস্থ্নাং রাশিমিতি শেষ: 1১৩--১৫। নবকন্ত ভৌমান্থ্রস্ত 1১৬--২৬॥ পাণিনা চপেটা- 

তখন খধিরা ও দেবতার! সকলেই তীহার স্তব করিলেন ; উজ্জলকাস্তি ভগবান্ 

অগ্রিদেব তাহাকে দেখিক্লা তাহার তেজে অভিভূত হইয়। হীনতেজ হইয়! পড়িলেন 
এবং ইন্দ্র সেই বরদাতা, আদিদেব এবং দেবগণেরও অধীশ্বর বিষুকে দেখিয়ী। 
কৃতাগ্তলি ও অবনত হইয়া নমস্কার করিয়া-_যাহা! হইতে তীহার ভয় হইয়াছিল, 
সেই নরকান্ুরের কথ! সত্বরই বলিলেন ॥২২--২৪॥ 

তখন বিষু বলিলেন--“দেবরাজ | আমি জানি যে, সেই দৈত্যরাজ নরকাস্থুর 
হইতে তোমার ভর জন্সিয়াছে।! কারণ সেই নরকাস্ুর আপন তপস্তানিষ্পন্ন 
বলপ্রভাবে ইন্্রতপদ্ প্রার্থনা করিতেছে ॥২৫॥ 

দেবরাজ! নরকানুর তপর্গসদ্ধ হইলেও, আমি তোমার প্রতি প্রণয়- 
বশতঃ উহাকে উহার দেহ হইতে বিযুক্ত করিতেছি, তুমি মুহূর্তকাল প্রতীক্ষা 
কর” ॥২৬| 
872 

(২৪)-প্রাহ বাক্যং ততভ্তব্মবা! নি। (২৫) জানামি তে ভয়ং তাঁত [--পি। 



পর্কণি অফটাদশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১১৮১ 

তস্ত বিসুর্মহাতেজাঃ পাণিন! চেতনাং হর । 
সপপাত ততো ভূমৌ গিরিরাজ ইবাহতঃ ॥২৭1 
তগ্মৈতদস্থিূংঘাতং মাধাবিনিহতম্ বৈ। 
ইদং দ্বিতীয়মপরং বিষ্ঠোঃ কর্ম প্রকাশতে ॥২৮॥ 
না বন্থমতী কৃত্ত্সা পাতালে চৈব মজ্জিতা। 
পুনরুদ্ধবিতা তেন বরাহেণৈকশুঙ্গিণা ॥২৯॥ 

যুধিষ্ঠির উরাচ। 
ভগব্ন! বিস্তরেণেমাং কথাং কথয় তত্ত্তঃ | 

ইচ্ছামি বিবুধেশস্ত তন্ত শ্রোতুং মুনে। কথাম্ ॥৩০।॥ 
কথং তেন স্থুরেশেন নষ্টা বন্থুমতী তদা। 
যোজনানাং শতং ত্রন্ধন্! পুনরুদ্ধরিতা তর্দা ॥৩১। 

ভারতকৌ সুদী 
তন্তেতি। পাঁণিনা পাঁিম্পর্শমান্রেণৈব । হরৎ অহ্র, অডভাব আর্ধ:। বিষুম্পর্দেন 

নরকনিবৃত্তিপ্র বৈবেত্যাখ্যায়িকাতাৎপর্্মুন্রেযম্ 1২৭৫ 
তন্তেতি। সংঘতিপদন্ত নপৃংসকত্বঘার্ষমূ। কর্শ কম্মণ: ফলম্ ॥২৮| 

নষ্টেতি। বরাহেণ ববাহমুদ্রিপা, একপৃষ্গিণ। শৃর্ঘবদেকদৃস্তশালিনা ॥২৯ 

ভগবন্লিতি। তন্বতো যাথখার্যেন। বিবুধেশন্ত দেবাবীশ্বরন্ত, তণ্ত বিষ্যোঃ 1৩০ 

(এই কথা বলিয়াই যাইযা) মহাতেজ! বিষণ হস্তঘবাা স্পর্ণ করিষাই 
নরকাস্ুরের চৈতন্য হরণ করিলেন: তখন বজ্রতাড়িত পর্ধতরাজের ম্যাব নরকান্ুর 
ভূতলে পতিত হইল 1২৭ 

বিষ্তুমাধা-নিহত সেই নরকান্ুরেরই এই অস্থিসমূহ দেখা যাইভেছে। বিষ্ণুর 
এই আর একটা কার্যের ফল প্রকাশ পাইতেছে ॥২৮| 

সমগ্র পৃথিবী পাতালে মগ্ন হইয1 অদৃশ্য হইব। গিয়াছিলেন , তাহার পর বিষু। 
পর্ধবতশৃঙ্গের ন্যায় বিশাল এক-দন্তশালী বরাহবপ ধারণ করিয়। পুনরায় তাহাকে 
উত্তোলন করিয়া ছিলেন” ॥২৯1। 

যুধিষ্টির বলিলেন--“ভগবন্ লোমশমুনি! আপনি বিস্তরক্রমে ও থার্থবপে 
এই বৃত্ান্তটা বলুন , আমি বিষ্তর সেই বৃত্থান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৩০| 

রান্মণ! পূর্িবী তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন কেন? এবং বিষুুই বা 
তীহাকে আবার একশত যোজন উপবে তুলিয়াছিলেন কেন ? 1৩১1 

(২৭) -পাঁণিনা প্রাহরবপু₹--পি। (২৯ শ্নকাৎ পরম্ **ছবিচত্বারিংশদবিকশ ততমোহধ্যারঃ 
-পি। (৩০) দ্বিতীক়ার্দং বা ব কা নি নাস্তি | 



১১৮২ শহাভারতে বন- 

কেন চৈব প্রকাবেণ জগতো ধারিণী ধরা। 

শিবা দেবী মহাভাগা সর্ববশস্ত প্রবোহিণী ॥৩২॥ 
কম্ত চৈব প্রভাবাদ্ধি যোজনানাং শতং গতা | 
কেনৈততবীর্ধ্যসর্ববস্বং দর্লিতং পবমাত্বনঃ ॥৩৩॥ (ধুগ্মকম্ট 
এতৎ দর্ববং যথাতত্ুথিচ্ছামি দ্বিজসভম ! | 

শ্রোতুং বিস্তরশঃ সর্ববং ত্বং হি তম্ত প্রতিশ্রয় ॥৩৪| 

লোমশ উবাচ। 

যত্তেছহুং পবিপৃষ্টোহস্মি কথামেতাং যুধিষ্টির !| 
তৎ সর্ববধখিলেনেহ শীয়তাং মম ভাষতঃ ॥৩৫॥ 

পুর! কৃতধুগে তাত! বর্তমানে ভয়ন্করে। 
'যমত্বং কাবয়ামান আদিদেব সনাতন? ॥৩৬॥ 

যমত্বং কুর্ববতস্তস্ত দেবদেবস্ত ধীমতঃ। 

ন তব জিতে কশচজ্া়তে বা. তথা 1৩৭... .... 
ভারতকৌমুদী 

কথমিতি। যৌজনানাং খতং যাবৎ, উদ্ধবিতা উদ্ধতা। ইডাগম আর্য: |৩১| 
কেনেতি। শিবা মঙ্গলকারিণী। পবমাত্মনঃ প্রমাত্মনা বিষ! 1৩২-_-৩৩। 
এতদিতি। তন্ত বৃত্াপ্তন্ত, প্রতিশ্রযে৷ জ্ঞানেনাশ্রয়: জ্ঞাতেত্যর্থ; ॥৩৪। 

যদদিতি। তে ত্বয়!। অখিলেন প্রকাবেণ শ্রযতাম্, ভাষতে৷ ভাঁবমাণন্ত ॥৩৫| 

পুরেতি। ভথস্কবে বর্তমানে, মবণাভাবেন প্রাণিভারাধিক্যাদিতি ভাবঃ 1৩৬1 

যমত্বমিতি। তথা পূর্বববদেব, জাযতে বা উৎপগ্তে চ। হে অচ্যুত। ধর্শাদত্রষ্ট! 1৩৭ 

জগতের আধার, মঙ্গলকারিণী ও সর্বরশস্তোৎপাদিনী মহাভাগা! পৃথিবীদেবী 
কাহার প্রভাবে কি প্রকারে একশত যোজন নিয়ে গিয়াছিলেন? 
আবার পরমাত্মা বিষুুই বা কি কারণে এই বলের পরাকাষ্ঠী দেখাইয়া" 
ছিলেন ? ॥৩২--৩৩॥ 

্রাহ্মণশরেষ্ঠ ! আমি থার্থৰপে ও বিস্তরক্রমে এই সকল বৃত্বাস্ত শুনিতে ইচ্ছ৷ 
করি| কারণ, আপনি সে সমস্তই জানেন? ॥৩৪॥ ৃ 

লোমশ বলিলেন-_দ্ঘুধিষ্টির ! তুমি আমার নিকট এই যব উপাথ্যানের বিষয় 
জিজ্ঞাস! করিলে; তাহা সমস্তই আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥৩৫॥ 

বস! পুর্বর্বকালে একদা সত্যযুগ্ন ভষঙ্করই হইর়াছিল। কারণ, আদিদেৰ 
নারায়ণ তখন বমের কার্য করিতেন ॥৩৬| 

(৩২)""ধারিণী ঞ্রবা_পি। (৩৬).*আদিদেবঃ পুরাতনঃ--বা ব ক|। 
পাশা 
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বর্দন্তে পক্ষিদংঘাণ্চ তথা পণুগবৈড়ুকমূ। 
গবাশ্বঞচ সগান্চৈব সর্ষের তে পিশিতাশনাঃ ॥৩৮। 
তথা পুরুষশার্দুল ৷ মানুষাস্চ পরস্তপ1। 
সহজ্শো হযুতশো বর্ধান্তে সলিলং যথা ॥৩৯॥ 

এতন্মরিন্ সম্কুলে তাত! বর্তমানে ভয়ঙ্করে | 

অতিভাবাদস্থমতী যোজনানাং শতং গতা ॥৪০॥ 

সা বৈ ব্যথিতদর্ববাজী ভারেণাক্রান্তচেতনা। 

নারায়ণং ববং দ্েবং প্রপন্না শবণং গত! ॥8১॥ 

পৃথিব্যুবাচ। 
ভগব-স্ৎপ্রসাদাদ্ধি তিষ্ঠেয়ং স্চিরং ত্বিহ। 
ভারেণান্রি সমাক্রান্তা ন শকোমি স্ম বর্তিতুম্ ॥৪২ 

ভারতকৌমুদী 
বর্স্ত ইতি। পশবে! মহ্যাদযঃ গাবঃ স্্ীগব্যঃ এডকা মেবাশ্চ তৎ। গাব: পুদ্ধবা অশ্বাশ্চ 

তৎ। পিশিতাঁশনা মাংসভোজিনো বাক্ষসাঁদযস্চ 1৩৮। 

তথেতি। জলিলং নগ্ভাদৌ পৃবাগযনসময়ে যথা বর্ধতে, তথা ॥৩৯ 
এতন্মিন্নিতি। জঙ্ুলে প্রাধিনাং সংঘর্ষে। যোজনাঁনাং শতমধন্তাদ্গতা ॥৪০1 
সেতি। আক্রাস্তচেতনা! অভিভূতচৈতন্ত1। প্রপন্না বিপন্না 181 

তগবন্িতি। ইহ যুগরন্িদিষ্ট স্থানে। বতিতুং তত্র স্থাতৃম্ ॥৪২ 
ভান্ুতভাবদীপঃ 

ঘাতেন, চেতনাং হুবৎ প্রাণান্ জহার ॥২৭--৩০] কেন চ প্রকারেণ উদ্ধবিতা পুনরুদ্বতেতি 
শেষ 1৩১--৩২| গতা অধস্তাদ্ধিতি শেবঃ ॥৩৩--৩৭॥ পশবশ্ গাঁবশ্চ এডকা মেষাশ্চ পশু 

ধান্মিক রাজা ! সেই জ্ঞানী নারায়ণ যখন বমের কাধ্য করিতেন, তথন কেহই 

মররিত না', পূর্বের ন্তার কেবল জন্ম গ্রহণই করিত ।৩৭| 
তাহাতে পণ্ড, পক্ষী, গাভী, মেষ, বীড়, অশ্ব, হরিণ এবং মাংপভোজী নকল 

প্রাণী কেবল বৃদ্ধিই পাইতে ছিল ॥৩১॥ 

এবং পরস্তুপ নরশ্রেষ্ঠ ! জোয়ারের সমব জল যেমন কেবলই বৃদ্ধি পা, তেমন 

মানুষও সহত্র সৃহত্র ও অযুত অধুত সংখ্যাক বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল ॥৩৯। 

বংস। এইবপ সেই ভয়ঙ্কর প্রাণিসংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, পৃথিবী সেই ুকতর 

ভারে শতবোজন নিয়ে চলিয়া গেলেন ॥৪০1 

এবং সেই ভারে তাহার সব্ববান্গ ব্যথিত হইল এবং চৈতন্যও লুপ্তপ্রায 

হইয়া পড়িল; তাই তিনি বিপন্ন হইয়া দেবপ্রধান নারাঘণের শরণাপন্ন 
উন 185৪ 



১১৮৪ মহাভারতে বন- 

মমেমং ভগবন্! ভাবং ব্যপনেতুং ত্বমর্থলি | 

শবণাগতান্মি তে দেব! প্রসা্দং কুরু মে বিভো ! ॥৪৩॥ 

তস্তাস্তদ্ববচনং শ্রুত্বা ভগবানক্ষরঃ গ্রভৃঃ | 

প্রোবাচ বচনং হ্ষ্টঃ শ্রব্যাক্ষবনমীরিতম্ ॥881 

বিষ্ুরুবাঁচ। 

মতে মহি! ভয়ং কার্ধ্যং ভারার্তে। বন্থৃধারিণি ! | 

অহমেব তথা কুদ্রি যথা! লঘদী তবিস্যসি ॥8৫| 
লোমশ উবাচ । 

স তাং বিসর্জয়িত্ব। তু বন্থুধাং শৈলকুগুলামূ্। 
ততো! বরাহঃ সংবৃত্ত একশুঙ্গে মহাছ্যুতিঃ 1৪৬ 
রক্তাভ্যাং নয়নাভ্যান্ত ভয়মুৎপাদয়ন্নিব | 

ধূমণ্চ জনয়নক্ষা তত্র দেশে ব্যবর্ধাত ॥৪৭॥ 
ভারতকৌমুদী 

মমেতি। ব্যপনেতুমপসারয়িতুম্। প্রসাদমন্থগ্রহম্ 1৪৩1 

তণ্ত। ইতি। অক্ষবঃ অবিনশ্ববঃ। শ্রব্যাক্ষবসমীবিতং মধুরবর্ণসন্দ্ধম্ 7881 
নেতি। তে তব। “ব! ক্তবি কঁতে” ইতি কর্তবি ফী । কুম্মি কবোমি 18৫1 
মইতি। শৈলঃ পর্বত এব কুগুনং হগ্তাস্তাম্। একশূঙ্ঃ শৃঙ্দবাদকদস্তঃ 18৬1 

ভান্গতভাবদীপঃ 
গবেডকম্॥১৮--১৪] স তে ত্বয়॥ হে মহি। কুষ্ি কবোমি 7৪৫--৪৬। ধুমং ধুপং জলয়ন্লিতি 
হেতৌ শত্প্রতায় ষখ। যা ধুম জ্তি তথা তথাহিবর্ধতেত্যর্থ; 1৪৭ অক্ষবেো বেদোত। 

তখন পৃথিবী বলিলেন--“ভগবন্! আপনার অন্থগ্রহেই আমি দীর্ঘকাল 

যথাস্থানে ছিলাম + কিন্ত ভারাক্রান্ত হইযা! এখন আর সেখানে থাকিতে পারিলাম 
না 1৪২। 

অতএব ভগবন্! আপনি আমার এই ভার অপনীত ককন ; দেব! আমি 
আপনার শরণাগত হইয়াছি; প্রভু! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ ককন ॥৪৩| 

অবিনশ্বর ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীর সেই কথা শুনিধ! আনন্দিত হইন্ন! এই 

মধুর বাক্য বলিলেন ॥88| 
বিষ বলিলেন-_“পৃথিবী ! ভারার্ভে ! বন্ুদ্ধরে | তুমি ভয় করিও না। 

আমিই তাহা! করিব, বাহাতে তুমি লঘু (হাল্কা) হইবে” ।8৫| 

লোমশ বলিলেন--“তাহার পর মহাতেঙ! নারায়ণ পর্ব তকুপ্তলা পৃথিবীকে 
বিদায় দিয়া এক বিশালদস্ত শৃকর হইলেন ॥৪৬া 

_. (8৭)-শ্ধুয্চ জলয়্ক্ষ্যা_বা। বকা নি। 



পর্ববণি অঙ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১১৮৫ 
স গৃহীন্বা বন্্ুমতীং শুঙ্গেণৈকেন ভাস্বতা। 
যোজনানাং শতং বীব ! সমুদ্ধবতি সোহিক্ষবঃ 18৮1 
তন্তাঞ্চোদ্ধার্য্যমাণায়াং সংক্ষোভঃ সমজারত | 

দেবাঃ সংক্ষৃভিতাঃ সর্বৰ খষবশ্চ তপোধনাঃ ॥৪৯| 
হাহাভৃতমত সর্ববং ভ্রিদিবং ব্যোম ভূত্তথা। 
ন পর্য্যবস্থিতঃ কশ্চিন্দেবো বা মানুযোহপি বা ॥৫০॥ 
ততো ব্রহ্মাণমাসীনং ভ্বলমানমিব শ্রিষ!। 

দেবাঃ সধিগণাশ্চৈৰ উপতস্থুবনেকশঃ ॥৫১। 
উপসর্প্য চ দেবেশং ত্রহ্ধাণং লোকপাক্ষিণমূ। 
ভূত্বা প্রালয়ঃ সর্ব বাক্যযুচ্চা বয়ংক্তদা 1৫২| 

ভাব্তকৌমুদী 
রক্তাভ্যািতি। অক্ষা! অনলবনেত্রযুগলেন, ধৃষধচ জনযনিবেত্যর্থ 18৭1 
সইতি। শৃঙ্গেণ শৃক্ষতুল্যেন দৃত্তেন। স প্রসিদ্ধ, অঙ্গরঃ অবিনশ্বরঃ 78৮1 

তশ্তামিতি। সংক্ষোভঃ সঞ্চলনম্। সংক্কৃভিতাঃ সঞ্চলিতাঃ 1৪৯1 

হেতি। হাহীভূতং হাহাশবকৃ্তম। পর্যবস্থিতঃ স্থির: সন্ স্থিতঃ 1৫০1 

তত ইতি। জলমানং জনম্তমিব, শ্রিষা তেন্রপা। উপতগুরুপগতঃ 0৫১] 

উপেতি। উপসর্প্য উপস্থপ্য । উচ্চারবন্ উদচাবযন্। গুণোহডাগমভাবশ্চার্ধঃ ॥৫২ 

সেই শৃকব রক্তবর্ণ নয়নযুগলদ্বারা সকলেবই যেন ভয় জল্মাইতে থাকিয়া এবং 
সেই নয়নদ্বীরা ষেন ধুম উৎপাঁদন কবিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেইস্থানে বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল ॥৪৭া 

সেই ববাহমৃত্তি অবিনশ্বব নারায়ণ উজ্জল একটা দত্ত দ্বাবা পৃথিবীকে ধাবণ 
কবিষা একশত যৌজন উদ্ধে উত্তোলন কবিলেন ॥8৮1 

পৃথিবীকে উত্তোলন কবিবাঁৰ সময়ে গুকতর কম্পন হইল, তাহাতে সমস্ত 

দেবতা ও সমস্ত খষি কম্পিত হইলেন ॥৪৯॥ 
আব স্বর্গের লৌক এবং আকাশচাবী ও ভূতলবানী প্রাণী নকল হাহাকার 

কবিয্া উঠিল ; দেবতা বা মানুৰ কেহই স্থিব থাকিতে পাঁবিলেন না 1৫৩1 

তাহাৰ পৰ খধিগণের সহিত অনেক দেবতা যাইঘা ত্হ্গাব নিকট উপস্থিত 

ইইলেন; তখন ত্রন্ম। উপবিষ্ট থাকিয়া তেক্তে যেন ইত 1৫১ 

তখন তীাহাবা সকলে দেবাধিপতি লোঁকসাদ্দী ত্রহ্মাব নিকট যাইবা কৃতাঞ্চলি 

হইয়া এই কথা বলিলেন__7€২। 
খন-১৪৯ ৮৬) 



১১৮৬ মহাভারতৈ বন 

লোকাঃ সংক্ষৃভিতাঃ সর্ব ব্যাকুলঞ্চ চবাচরম্। 

সমুদ্রোণাঞ্চ সংক্ষো ভস্ত্রিদশেশ ! প্রকাশতে । 

সৈষা বন্তুমতী কৃৎম্না যোজনানাং শতং গৃতা৷ ॥৫৩1 

কিমেতৎ কিংপ্রভাবেণ যেনেদং ব্যাকুলং জগণ্ড। 

আখ্যাতু নো ভবান্ শীন্ং বিসংজ্ঞাঃ ম্মেহ সর্ববশঃ ॥৫৪॥ 

ত্রহ্মোবাচ | 
অঙ্গুবেভ্যে। ভয়ং নাস্তি যুক্সাকং কুত্রচিৎ কচি | 

শ্রায়তাং যৎ্কৃতে ত্ষ সংক্ষোভেো৷ জায়তেমবাঃ ! ॥৫৫| 

যোহসৌ সর্ববন্রগঃ ভ্রীমানক্ষরাত্া ব্যবস্িতঃ। 
ত্ত প্রভীবাৎ সংক্ষোভক্তিদিবস্ প্রকাশতে ॥৫৬॥ 

সৈষা বন্থমতী কৃমী যোজনানাং শতং গতা। 
সমুদ্ধৃতা পুনত্তেন বিষুনা! পরমাত্ুনা ॥৫৭॥ 
তস্তামুদধারধ্যমাণায়াং সংক্ষোতঃ সমজায়ত | 

এবং ভবস্তো জানন্ত চ্ছিষ্ঠতাং দংশয়ন্চ বঃ 1৫৮, 
ভাবতকৌমুদী 

লেকা ইতি। যোজনানাং শতং গতা! উর্ধামিতি শেষঃ| ষট্পাঁদোহযং ক্পোকঃ ॥৫৩। 
কিসিতি। কন্ত গ্রভাব ইতি কিংগরভাবন্তেন। বিসংজ্ঞ! বিগতচৈতন্যপ্রাযাঃ 1৫৪1 

অন্থুবেত্য ইতি । কুত্রচিৎড বর্তমানে কালে । যতকতে ঘন্লিমিত্তকঃ। হে অমবাঁঃ1 ॥৫৫| 

যইতি। শ্রীমান্ সর্ববাধিকৈস্র্ধযশীলী, অক্ষবাঁত্ম৷ অবিনগ্ববস্বৰপঃ ॥৫৬| 

সেতি। গত] লোকভাবেণীধন্তািতি শেষঃ। সমুদ্ধত যোজনশতোর্ধমেব 1৫৭1 

“দেবেশ্বব! সমস্ত জগৎ বিচলিত হইল, স্থাবৰ ও জঙ্গম পদার্থ নকল অত্যন্ত 

আকুল হইল, সমুদ্রগুলিবও উদ্বেলন প্রকাশ পাইল এবং এই সেই সমগ্র পৃথিবীও 
একশত যোজন উপবে উঠিল !1৫৩া 

এটা কি? কাহাৰ প্রভাবে হইল? যাহাতে এই জগংট। আকুল হইল। 
আপনি সত্বব আমাদিগকে বলুন, আমবা সকলেই প্রায় চৈতন্তহীন হইয়া 
'ভিযাঁছি” 1৫8। 

ব্রহ্মা! বলিলেন_-“দেবগণ ! বর্তমান সময়ে কোথাও তোমাঁদেব অস্ুবভয় 

নাই ; তবে যে জন্য এই সঞ্চালন হইল, তাহা শোঁন-_1৫৫1 
সর্বব্যাপী ও অনাধাবণ এই্ব্যশীলী এ যে অবিনশ্বব যৃদ্তি বহিয়াছেন, তীহাবই 

গ্রভাবে ন্বর্গেব এই সঞ্চলন হইল ॥৫৬] 

লৌকেব ভাঁবে সমগ্র পৃথিবী শতযোজন নিম্নে গিয়াছিল, সেই পরমাত্মা বিষুঃ 
আবার ভাহাঁকে উত্তোলন কবিলেন ॥৫৭॥ 



গর্বণি অফ্টাদশাধি কশততমোহ্ধ্যায়ঃ ূ 3৯৮ 

দেবা উচুঃ। 
ক তভুতং বহ্মতীং সমুদ্ধবতি হুষ্টবহু | 

তং দেশং ভগবন্! ব্রহি তত্র যান্তামহে বয়ম্ 0৫৯] 

ব্রন্মোবাচ। 

ই্ত গচ্ছত ভন্দ্রং বো নন্দনে পশ্যত স্থিতমৃ। 
এফোহত্র ভগবান্ শ্রীমান্ স্পর্ণঃ সম্প্রকাশতে ॥৬০॥ 

বারাহেণৈব রূপেণ ভগবাল্লোককভাবনঃ | 
কালানল ইবাভাতি পৃথিবীতলমুদ্ধরন্ ॥৬১॥ 
এতস্তোরসি সব্যক্তং শ্রীবৎসমভিবাজতে | 

পশ্যধ্বং বিবুধাঃ সর্বেব ভূতমেতদনাময়ম্ ॥৬২। 

ভাবতকৌমুদী 
তন্তামিতি। ছিগ্যতাঁম্ অনেন মদ্চনেন নাশ্ততাম্। বো যুসাকম্ 7৫৮ 

কেতি। ভূতং প্রাণী। ববাহপদপ্রযোগে নিকর্ষপ্রতীতিরিতি ভূতপদপ্রযোগঃ 7৫৯ 

হস্তেতি। বো ুগ্মাকম্, ভদ্র মন্গলমন্ত্িতি শেষঃ| নন্দনে বনে। স্পর্ণঃ বর্ণচিডঃ, “হুপর্ণঃ 

ডে স্থানকে কৃতমালকে” ইতি মেদিনী । শ্রীমান্ কাস্তিমান্1৬০। 
বারাহেণেতি। লোঁকভাঁবনো জগত্মষ্টা। কালানলো জগন্দাহী বহিঃ 1৬১৪ 

তৎপরিচায়কং চিহ্মাহ--এতস্তেতি। শ্রীবমং বোমাবর্তরূপং চিহ্ম্ 1৬২1 

ভাবতভাবদীপঃ 

1৪৮--৫১| বাঁক্যচচাবযন্ন-্চারিতবস্তঃ ॥৫--.৯| নন্দনে ইন্্বনে, অত্র এতৎ্সমীপে 1৬০--৬৪ 

ইতি শ্রীমহাঁভাবতে বনপর্ধণি টনলকণ্ঠীবে ভাবতভাবদীপে অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যাফঃ ৪১১৮] 

তাহাকে উত্তোলন কবিবার সময়েই এই সঞ্চালন হইয়াছে ; ইহা৷ তৌমবা 

অবগত হও এবং তোমাদেব সংশয় দূবীভূত হউক” ॥ ৮1 
দেবগণ বলিলেন--“ভগবন্! সে প্রাণীটি কোথায, যে-_ আনন্দিত হইর়াই 

যেন পৃথিবী উত্তোলন করিয়াছে? আপনি সেই স্থানটাব কথা বলুন, আমবা 

সেখানে যাইব” ॥৫৯ 
্রন্মা বলিলেন-_«দেবগণ ! তোমাদের মঙ্গল হউক তোমবা যাঁও, যাইয়া 

নন্দনবনস্থিত সেই প্রাণীটিকে দর্শন কব। এশ্বধ্যশীলী, ০০০০১০০০১০ 

ইনি সেইখানেই বিরাঁজিত আছেন ॥৬০| 

জগতের সৃষ্টিকর্তা ভগবান্ বিষ্ণু বরাহবপেই পৃথিবী উত্তোলন কবিযা 

প্রলয়বহ্িব স্যাঁয় বিবাজ করিতেছেন ॥৬১| 

উ'হাব বকষস্থলে সুস্পষ্ট প্ীবৎস-(রোমাঁর্ত) চিহ্ন বহিয়াছে। দেবগণ ! তোমরা 
সকলে যাইয়া সুস্থভাবে স্থিত নেই প্রানীটিকে দর্শন কর” ।৬২| 



১৯৮৮ ম্হাভাবতে ব্ন- 

লোমশ উবাচ। 

ততো দৃষ্ট। মহাত্মানং শ্রুত্বা চীন্ত্য চামবাঃ। 
পিতামহ পুবস্কত্য জগদেবা বথাগতম্ ॥৬৩। 

বৈপম্পায়ন উবাচ | 
শ্রুত্বা তু তাং কথাং নর্বেব পাগুবা৷ জনমেজয় !। 
লৌমশাদেশিতেনাণ্ড পথ! জগ প্রহথটবৎ ॥৬৪॥ 

ইতি শ্ীমহীভারতে শতগাহজ্র্যাং সংহিতারাং বৈয়াদিক্যাং বনপর্বণি 

তীর্ঘঘাত্রায়াং গন্ধমাদন প্রবেশে অন্টদশাধিকশততমোহধ্যারঃ 0০) %* 
৪8 

উনবিংশত্যধিকগততমোহ্ধ্যায়ঃ। 
পপ চে 215 0, 
শাশ৩ বটি ০ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

তে শুবাস্ততধন্বান্তণবস্তঃ সমার্গণাঃ | 

ব্ধাগোধাহুলি্াণাঃ খাবসতোহমিতৌজন; ॥% 
৯ ০৯ তি তি পা ০০০ ০শপিশিপিশিশা শশা র্ 

ভার্তকৌমুদী 
ভত ইতি। শ্রত্বা, তুখাদেব পৃথিবুদ্ধাববৃত্তাস্তমিতি শেষ: । দেবাঃ ক্রীড়াশীলাঃ 1৬৩] 

শ্রত্বেতি। লোমশেন আদেশিত আদিষ্ট: । প্রহষ্টবৎ সস্তা ইব 1৩৪! 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যায়-ভাঁবতাঁচার্ধ্য-মহাঁকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচারধ্যবিরচিতায়াং 
মহাঁভারতটাকাযাং ভাবতকৌমুদ্বীনমাখ্যাধাং বনপর্বণি তীর্ঘাতরাযাম্ 

অষ্টাদশাধিকশততমোহিধ্যায়ঃ ॥৭| 
পাশা 

লৌমশ বলিলেন__“তহাঁৰ পর দেবতাঁঝ! বাইয়া, মহাআাকে দেখিয়া তীহাঁব 
নিকট পৃথিবী উত্তোলনে বৃত্বস্ত শুনিয়া, তীহাব অনুমতি লইয়া, ব্রক্মাকে অগ্রবর্তী ' 
করিয়া যথাস্থানে চলিষ। গেলেন” ॥৬৩॥ 

বৈশম্পার়ন বলিলেন_-জনমেজধ! পাগুবেবা৷ সকলে সেই বৃত্বান্ত শুনিয়া 
আনন্দিত হইয়া লোমশের আদিষ্ট পথে গমন করিতে লাগিলেন ।৬৪| 

সপা৯2 সপ 

বৈশম্পান বলিলেন_-বাঁছা! ম্হাবীব, অপাধাবণ তেজন্বী ও ধনুর্ঘর- 
চি “স্িচ * **হিচনছারিংশদধিকঃ" ১--না ব কাচ ভিচত্বাধিংশদধিকঃ পি শশিশচতুষ্চত্বাবিংশা 
5 

1 



পর্ব উনবিংশত্যধিকশততমোহধ্যাবঃ | ১১৮৯ 

পরিগৃহ দ্বিজশ্রেষ্টান্ শ্রেষ্ঠাঃ সর্ববধনুস্মতাম্ 
পাথ্গলীসহিতা বাজন্। প্রববুর্গন্ধমাদনমূ ॥২| (যুগ্ধকম্) 

সরাংসি সরিতশ্চৈব পর্ববতাংস্চ বনানি চ। 
বৃক্ষাংশ্চ বহুলচ্ছায়ান্ দ্ৃশুগিবিযূর্দানি ॥৩॥ 

নিত্যপুষ্পফলান্ দেশান্ দেবধিগণসেবিতান্। 

আত্বন্যাত্মানমাধায় বাবা মুলফলাশিনঃ ॥৪॥ 
চেরুরুচ্চাবচাকাবান্ দেশান্ বিষমসম্কটান্। 

পশ্যান্তো মৃগজাতানি বহুনি বিবিধানি চ ॥৫॥ (যুগ্াকস্) 
খধিসিদ্ধামরুতং গন্ধরববাপ্দবদাং প্রিষম্। 

বিবিশুস্তে মহাত্মানঃ কিন্নবাচরিতং গিবিমূ ॥৬1 

ভাব্তকৌমুদী 
তইতি। ততথন্বানে| বিস্ৃতকান্মুকাঃ। সমারণী ধৃতবাণাঃ। বছ্ধে জ্যাধাতবাবপাষ পুতে 

গোঁধা চর্্পটিকা অন্ুলিত্রাণঞ্চ যৈস্তে । পরিগৃহ সহচবীকৃত্য ॥১-২॥ 

সরাংসীতি। ব্হুলাশ্ছাষা যেষাং তান্। থিবিমূর্ঘনি পর্র্বতোপবি 1৩ 
নিতযেতি। আধায় স্স্থাপা আত্মনৈবাত্মানং রক্গিত্েত্যর্থ:। উচ্চাঁবচাকাবান্ উন্নতাবনতান্, 

বিষমসহ্টান্ অতীববিপৎ্সঙ্কুলান্। মৃগজাতানি পসমৃহাঁন্॥৪--৫া 

শ্রেষ্ঠ পাঁগুব্গণ ধনু বিস্তৃত কবিযা, বাণ ও তববাবি হাতে লইয়া, পৃষ্ঠে তৃণ বন্ধন 

কবিযা, গোঁধা (গ্রণাঘাতবাবণকাবীঁ চর্মাকোষ) ও অস্কুলিত্র ধাবণ কবিষা, ব্রাহ্গণগণকে 

সঙ্গে লইয়া, ভ্রৌপদীব সহিত গমন কবিতে লাগিলেন ॥১--২। 
(এইভাবে তীহারা গমন কবিতে থাকিয়া) পর্তেব উপবে নবোবব, নদী, 

পর্বত বন এবং নিবিড় ছাষাযুক্ত বৃক্ষ সকল দর্শন কবিলেন॥৩ 
ফল-মুলভোজী মহাঁবীব পাঁগুবেব! আঁপনাবাই আঁপনাদিগকে বঙ্দা কবিতে 

থাকিযা, নানাবিধ ব্হুতব পণ্ড দর্শন কনিতে কবিতে অনেক দেশ অভিন্রন 
কবিলেন; মে সকল দেশে সর্ধ্বদাই ফুল ও ফল পাঁওযা বাইত এবং দেবগণ ও 

খধিগণ বিচরণ কৰিতেন : আব দে দেশগুলি উচ্ুনীঢু এবং অত্যন্ত দিপংসম্ুল 
ছিল ॥৪-_-৫॥ 

ক্রমে মহাত্মা পাগুবেবা গন্ধমাদনপর্ব্বতে প্রবেশ কবিলেন » সে পর্বতে দেবগণ, 

ঝবিগণ ও সিদ্ধগণ থাঁকিতেন এবং কিন্নবগণ বিচবণ কবিত, হাঁ নে পর্র্বত 

গ্্বগণ ও অগ্নরোগণেব প্রিষ ছিল।৬া 

(২)-““জ্যো্ঠা: সর্বধনুনমতাঁম্-বা ব কাঁ। (৪, আত্মনাক্আানদাদাযব। বলা। (৫) 
কষ্টকান্-পি 1 

পু ০০ 
[লহ 



১১৯৩ মহাভারতে | বন" 

প্রবিশৎস্থ বীরেধু পর্ববতং গন্ধমাদনম্। 
.চগ্ুবাতং মহদর্ষং প্রাছুরাসীদ্বিশাংপতে ! ॥৭॥ 

ততো রেণুঃ সমুভূতঃ সপত্রবহুলো মহান্। 

পৃথিবীন্ধান্তবীক্ষপ্গ্যাঞ্চেব সহসারৃণোহ ॥৮| 
ন ন্ম প্রজ্ঞায়তে কিঞ্চদারৃতে ব্যোন্ি রেণুনা | 

ন চাপি শেকুস্তে কর্তমন্যোন্তন্তাভিভাষ্ণম্ ॥৯॥ 
ন চাপশ্যংস্ততোহন্যোহ্ং তমসারৃতচক্ষুষঃ | 

আকৃষ্যমাণা বাতেন সাশ্চুর্ণেন ভারত ! ॥১০॥ 
দ্রমাণাং বাতভগ্নানাং পততাং ভূতলেহনিশম্। 
অন্যেষাঞ্চ মহীজানাং শব্দঃ সমতবন্মহান্ ॥১১॥ 
গ্োঃ স্বিৎ পততি কিং ভূষিদীর্যযন্তে পর্ববতা নু কিযৃ। 
ইতি তে মেনিবে সর্ধেব পবনেনাতিযোহিতাঃ 1১২ 

৮৮৮০০৮৯০০১৮ ১০৮ ০৯৯ ৮৪৮৮৯৮৯১৮৯৮ ৮৯৮০৯৯৮৯৯১৯ সস চলে 

ভাবতকৌ মুদী 
খধীতি। কিন্নবৈঃ আচবিতং পর্ধযটিতম্, গিবিং গন্ধমারদনম্ 1৬ 

প্রেতি। বীরেষু পাগুবেষু। চগ্তসীত্রো বাতো যশ্সিন্ তন বর্ষং ৃষটিং॥৭1 

তত ইতি। পঞ্তৈঃ সহেতি সপত্রঃ স চাসৌ৷ বহুলশ্চেতি সঃ মহাঁন্ বেগবান্ পা 
নেতি। প্রজ্ঞায়তে ম্ম দৃখীতে স্ম। বেখুনা ধূল্যা। তে পাগবাদযঃ 1৯ 
নেতি। তমসা অন্ধকাবেণ। সাশচুর্ণেন পীষাণবেগুসহিতেন ॥১*] 

দ্রমাণামিতি। মহীজানাং লতাদীনাম্ ॥১১। 

গ্বোবিতি। ্বিৎ প্রশ্নে। ভূমিরর্ধ্টতে কিম্। মেনিবে, শব্বাতিরেকাদেব ॥১২ 

নবনাথ! পাগুবগণ গন্ধমাদনপর্ধবতে প্রবেশ কবিবার পবেই তীব্র বাু ও 
বিশাল বৃষ্টি প্রাছুরভূতি হইল ॥৭॥ 

তাহাব পৰ বেগবান্ প্রচুব ধুলি ও পত্র সমুখিত হইয়! তৎক্ষণাৎ পৃথিবী, আকাশ 
'ও স্বর্গ আবৃত কবিয়া ফেলিল 1৮॥ 

ধুলিতে আকাশ আবৃত হইলে তীহার! কিছুই দেখিতে পাইতে লাগিলেন না, 
কিংব। পরস্পব আলাপ কবিতেও সমর্থ হইলেন ন1॥৯ 

ভবতনন্দন ! তৎপবে অদ্ধকাঁবে নয়ন আবৃত কবিল এবং গ্রস্তবব্ণুবাহী বাঁধু 
আকর্ষণ করিতে থাকিল+ তখন তাহাবা পরম্পব পরম্পবকেও দেখিতে পাইতে 
লাগিলেন না ॥১০] 

ক্রমে বৃক্ষ ও লতা প্রভৃতি বাধুবেগে ভগ্ন হইয়া অনব্বত ভূতলে পড়িতে থাকিল? 
তাহাতে গুকতব শব্দ হইতে লাগিল ॥১১॥ 



পর্ব্ণি উনবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১১৯১ 

তে পথানন্তরান্ বৃক্ষান্ বলীকান্ বিষাঁণি চ। 
পাণিভিঃ পরিমার্গস্তো ভীতা বায়োনিলিল্যিবে 1১৩॥ 
ততঃ কাম্মুকমুগ্যম্য ভীমসেনো মহাবলঃ। 
কুষ্ঠামাদাষ সঙ্গম্য তস্থাবাশ্রিত্য পাদপম্ ॥১৪॥ 

ধর্মবাজশ্চ ধৌম্যশ্চ নিলিল্যাতে মহাবনে | 
অগ্রিহোত্রাণ্যুপাদায় সহদেবস্ত পর্ববতে ॥১৫। 
নকুলো ব্রান্মণাশ্চান্তে লোমশশ্চ মহাতপাঃ। 

বৃক্ষানাসাগ্য সন্তস্তাস্তত্র তত্র নিলিল্যিরে ॥১৬॥ 
মন্দীভূতে তু পবনে তম্মিন্ রজসি শাম্যতি । 
মহতির্জলধারৌবৈরবর্ষমভ্যাজগাম হ ॥১৭॥ 

আব বাক জী পাস ৮১ তত আসিস পা | পাপা ৮০ 

ভারতকৌমুদী 
ত ইতি। “পথ: পন্থা:” ইতি ত্রিকাগুশেষঃ। পানাম অনস্তবান্ অব্যবহিতান্। 

বিষমাঁনি বনুরাণি স্থানানি। বাঘোর্ভীতাঃ নিলিল্যিবে লুক্কাফিতা বডূবুঃ ॥১৩| 
তত ইতি। উদ্যম উত্তোল্য ধূত্বা। কৃষ্ণা দ্রোপদীম্। সঙ্গম্য গত্বা 1১৪ 
ধর্মেতি। নিলিল্যাতে লুন্বাধিতৌ বুবতুঃ। অদ্রিহোত্রাণি ত্রব্যাণি ॥১৫1 
নকুল ইতি। সন্স্তা বাঁত্যাতঃ অতীবভীতাঃ সন্তঃ ॥১৬| 

মন্দীতি। র্জসি ধূলিজালে, শায্যতি নিবৃত্তে সতি | বর্ষং বৃটটিঃ॥১৭1 

তখন তাহাব! সকলেই প্রবল বাত্যায় অত্যন্ত মোহিত হইযা মনে কবিতে 
লাগিলেন যে, 'একি আকাশ খসিয়া পড়িতেছে। না পৃথিবী ফাটিযা যাইতেছে! 
না, পর্ববত বিদীর্ণ হইতেছে "0১২ 

তাহার পৰ তাহাবা বাধুভয়ে ভীত হইয়া হস্তদ্বাবা পথেব নিকটবর্তী বৃদ্ধ, 

বঙ্ীকসৃত্তিকা ও বন্ধুব স্থান অন্বেষণ করিয়া সেই গুলিৰ ভিতবে লুক্কায়িত হইতে 
লাগিলেন 1১৩] 

তাহা পব মহাঁবল ভীমসেন ধন্নু ধাবণ কবিয়! দ্রোপদীকে লইয়া যাইয়া একট! 
বৃক্ষ আশ্রয় কবিয়া অবস্থান কবিতে লাগিলেন ॥১৪| 

যুধিষটিব ও ধৌম্য ষাইয়া নিবিড় বনেৰ ভিতরে লুকারিত হইলেন এবং সহদেব 
অগ্নিহোত্রেব জিনিষগুলি লইয়া পর্ব্বতেব ভিতবে আশ্রয় লইলেন ॥১৫॥ 

এবং নকুল, অন্যান্ত ত্রান্মণ ও মহাতপা লোমশযুনি অত্যন্ত ভীত হইযা বৃক্ষ 
আশ্রয করিয়া সেই স্থানে অবস্থান কবিতে লাগিলেন 0১৬ 

(১৪) ততঃ কান্মুকমাদীব__বা বকা নি। 



১১৯২ মহাভারতে বন- 

ভূশং চটচটাশব্দো বজ্রাণাং ক্ষিপ্যতাঁমিব। 

ততস্তাশ্চঞ্চলাভাসশ্চেরুবন্ডেবু বি্যুতঃ ॥১৮॥ 
ততোহশ্মসহিতা ধাবা? সংবৃত্যঃ সমস্ততঃ | 

প্রপেতুবনিশং তত্র শীন্রবাতসমীবিতাঃ ॥১৯। 

তত্র সাগরণী হ্যাপঃ কীর্য্যমাণাঃ সমন্ততঃ | 
প্রাহুবাসন্ সকলুষাঃ ফেনবত্যো বিশাংপতে ! ॥২০॥ 

বহান্ত্যো বাৰি বুলং ফেনোড়ুপপবিপ্লুতম্। 
পবিসর্মহাশব্দাঃ প্রকর্ষন্ত্য। মহীরুহান্ ॥২১॥ 

ভাবতকৌমুদী 
ভূশমিতি। ক্ষিপ্যতাং ক্ষিপ্যমাণানাম্। চঞ্চলা আভা যাসাং তাঃ, অভেষু মেঘেযু ॥১৮। 

তত ইতি। অশ্নহিতা বর্ষোপলযুক্তাঃ, ধাবা জলানাম্ ॥১৭| 

তত্রেতি। সাঁগবগাঁঃ ত্রমেণ সমুতরগামিন্তঃ, আঁপো জলানি। সকলুযা আবিলাঃ ॥২৭ 
বহস্ত্য ইতি। ফেনা এব উড়্ুপানি তৈঃ পবিপ্র.তং ব্যাপ্ত বহুলম্, বাবি মেথজলং বহস্তযঃ 

মহাশবা! নদ ইতি শেষঃ, মহীরুহান্ বাঁতভগ্রান্ বৃক্ষান্ প্রকর্ষস্তয আকর্যপ্তযং সতাঃ, পবিসম্্ঃ অধঃ 

সঞচেলুঃ ॥২১| 

ভাব্তভাবদীপঃ 

তে শৃবা ইতি ॥১--১২॥ পথা মার্গেপ, অনস্তবান্ সম্নিহিতান্, নিলিল্যিবে নিলীনাঃ ॥১৩| 

সঙ্গম্যাদাযেতা্যঃ গন্থা গৃহীত্বেত্যর্ঘঃ 1১৪--১৮। অশ্মসহিতাঃ কবকাঁসহিতাঃ ॥১৯--২০॥ বাবি 

বহস্তা। নাঃ ॥২১--২৩॥ 

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্বণি নৈলকষ্ীষে ভাবতভাবদীপে উনবিংশত্যধিকশততমৌই্ধ্যায়ঃ 1১১৯॥ 

সেই বাধু মন্দীভূত হইলে এবং ধুলিবাশি নিবৃত্তি পাইলে, বিশাল জলধাবাঁব 
সহিত বৃঠ্ি আসিল ॥১৭॥ 

তাহাৰ পৰ ক্ষিপ্যমাণ বস্জেব ন্যাষ বৃষ্টিব অত্যন্ত “চটচট?-শব্দ হইতে লাগিল 
এবং চঞ্চলদীপ্তি বিদ্যুৎ সকল মেঘেব উপবে বিচবণ কবিতে থাঁকিল ॥১৮॥ 

নবনাথ ! তদনন্তব শিলাবৃ্টিব সহিত বিশাল জলধাবা বাধুকর্ভৃক দ্রেত প্রেবিত 
হইয়া সকল দিক্ আবৃত কবিধা! সেই স্থানে অনবব্ত পতিত হইতে লাগিল ১৯ 

নবনাথ! তখন মেঘকর্তক সকল দিকে নিক্ষিপ্ত জলরাশি মৃত্তিকাদি স্পর্শে 
আবিল হইযা এবং প্রস্তবাদি প্রতিঘাতে ফেন ধাবণ কবিয়া সমুদ্রে দিকে চলিতে 
লাগিল ॥২০॥ 

আব, নদীসমূহ ফেনময উড়ুপ-(ভেলা) ব্যাপ্ত প্রচুব জল বছন কবিয়া এবং বাধু 
ভগ্ন বৃক্দ সকল আকধণ কবিতে থাকিয়। মহাশব্দে চলিতে লাগিল ॥২১॥ 
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তন্থিন্ন,পবতে বর্ষে বাতে চ সমতাং গতে। 
গতেহস্তসি চ নিন্নানি প্রাছ্র্ভূতে দিবাকরে ॥২২॥ 
নিজগস্তে শনৈঃ সর্বে সমাজগ্ষ্চ ভাবত ।। 
প্রতস্থিবে পুনর্বাবাঃ পর্ববতং গন্ধমাদনম্ ॥২৩| (যুগ্মকম্ট 

ইতি স্তরীমহাভাবতে শতপাহত্মাং সংহ্তীঘাং বৈষাসিক্যাং বনপর্ববণি 
তীর্ঘযাত্রায়াং গন্ধমাদন প্রবেশে উনবিংশত্যধিকশততমোহধ্যাষঃ ॥০॥ % 

8 

বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | 
5230. 
০০৮০ 

বৈশম্পাষন উবাচ। 
ক্রোশমাত্রং প্রযাতেষু পাগুবেষু মহাত্মস্থ ৷ 

পত্যামনুচিতা গন্তং দ্রৌপদী সমুপাবিশৎ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
তন্মিন্নিতি। উপবতে নিবৃত্তে। সমতাং সমানভাবম্। নির্গাবনাদিভ্যো নির্গতাঃ 

সমাভগ পবস্পরং সম্িলিতা বভূবুং । বীরাঃ পাগুবাঃ ॥২২-_২৩| 
ইতি মহাঁমহোপাধ্যায-ভারতাচা্ধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রীহবিদাসসিষ্ধান্তবাগীশভট্চার্্যবিরচিতাঁযাং 

'মহাভাবতটাকাষাং তাবতকৌমুরীসমাখ্যাযাং বনপর্ববণি তীর্ঘযান্রাযামূনবিংশত্য- 
ধিকশততমোহ্ধ্যাষঃ ॥০। 

28 

ক্রোশেতি। অন্ুচিতা চিবমেবানভ্যন্তা, “অভ্যন্তে তৃচিতং ত্রিবু” ইত্যম্রঃ ॥১| 

ভবতনন্বন! ক্রমে লেই বৃষ্টি নিবৃত্তি পাইলে, বাঁু সমানভাব অবলম্বন 
কৰিলে, জলগুলি নীচে গেলে এবং স্্ধ্য আবাব প্রকাশ পাইলে, সেই বীব্গণ ধীবে 

ধীবে বনপ্রভৃতি হইতে নির্গত ও সম্মিলিত হইলেন; তাহাব পব তীহাবা পুনবাষ 
গন্ধমাদনপব্ধতে গমন কবিতে লাগিলেন ॥২২-_২৩| 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_ মহাত্মা পাগুবেবা একক্রোশমাত্র পথ নিযাছেন। এমন 
মমযেই পদব্রজে গমন কবিতে অনভ্যস্তা দ্রৌপদী বসিযা৷ পড়িলেন ॥)1 

(২২) তন্দিন,পবতে শব_বা বকা নি? * “*ত্রিসতারিশদধিকঃ+-বা ব কা, 
“সস্টতুষ্চতবারিংশদধিকঃ...ঘ__পি, “...পঞচত্বারিংশদধিকঃ-.৮-_নি। 

বন-১৫* (৬) 



১১৯৪ মহাভারতে 

শ্রান্তা দুঃখপরীতা! চ বাতবর্ষেথ চাদ্দিতা । 
সৌকুমার্য্যাচ্চ পাঞ্চালী সম্মুমোহ তপস্থিনী ॥২। 

সা কম্পমানা মোহেন্ বাহুভ্যামসিতেক্ষণ] | 
বৃতীভ্যামনুরূপাভ্যামূরূ সমবলম্বত ॥৩| 
আলম্বমানা সহিতাবুরূ গজকরোপমৌ । 
পপাত সহসা ভূমৌ বেপত্তী কদলী যথা ॥8॥ 
তাং পতন্তীং ববাবোহাং ভজ্যমানাং লতামিব | 
নকুলঃ সমভিদ্রুত্য পবিজগ্রাহ বীর্য্যবান্ ॥৫॥ 

নকুল উবাচ। 
বাজন্! পাঞ্চালবাজন্ত স্ৃতেয়মসিতেক্ষণ | 

শান্তা নিপতিতা ভূমৌ তামবেক্ষম্ব ভারত !॥৬॥ 
অছ্ুঃখাহা পবং দুখে প্রাপ্তেষং মৃদ্গামিনী | 

আশ্বাসয় মহাবাজ ! তাষিমাং শ্রমকরিতাম্ ॥-॥ 

ভাবতকৌমুদী 
শ্রান্তেতি। লৌবুমার্্যাৎ কোমলাঙ্গত্বাৎ, সম্মুমোহ মোহং প্রা্মাবেভে 7২1 

সেতি। বাহুভ্যাং নিজাভ্যামেব, বৃন্তাভ্যাং গোলাভ্যামূ, উ্ স্বকীযমূরুদ্বযম্॥৩| 

আঁলম্বেতি। সহিতো মিলিতোঁ, গজকবোপমে হস্তিশুগ্াতুল্যো,' বেপন্তী' কম্পমাঁন1॥8। 
তামিতি। ববাঝোহাং হুন্ববনিতত্বাম। সমভিদ্রত্য ভ্রুতং গন্বা ॥৫ 

রাঁজনিতি। অসিত্রেক্ষণ] নীলনঘনা। অবেক্ষম্থ গ্রতীক্ষম্য, মা যাহীতি ভাব; ॥৬| 

অছ্ুঃখেতি। পবম্ অত্যন্তমূ। যুদুগামিনী শনৈগর্মনকাবিণী ॥৭া 

দীনা ভ্বৌপদী একেই ছুঃখিতা ছিলেন, তাহাব পর আবার পবিশ্ান্তা ও বায় 
বৃষ্টিতে ীডিতা হইয়া, কোমলভাবশত্ত মূচ্ছীপন্না হইতে লাগিলেন।২। 

তখন নীলনয়না ভ্রৌপনী মৃচ্ছাব আবেশে কীপিতে থাকিয়া অন্ধুরূপ ও গোল 
বাহুঘুগ্লঘাব! আপন উক্ষুগল ধারণ কবিলেন॥৩। 

তিনি হস্তিশুগুযুগলে ন্যায় মিলিত উকষুগল ধাবণ করিয়! কাপিতে থাকিয়া 
কদলীবৃক্ষেব স্যাঁষ তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন ।৪॥ 

তখন বলবান্ নকুল ত্র যাইয়া! ভগ্ন লতাঁব ন্যায় পড়িবার সময়েই স্থুনিতন্া 
ড্রৌপদীকে ধারণ কবিলেন ॥৫॥ 

নকুল বলিলেন--“রাজা! এই নীলনয়না পাঁথালরাজনন্দিনী পরশ হই্যা 
ভূঁতলে পতিত,হইতেছিলেন ; স্ুৃতবাং আপনি উহার প্রতীক্ষা করুন ॥৬ 

(২). বাতবর্ষেণ তেন ৮-7'রা ব ক! নি, (৩), সা,পত্যমান! মোহেন -পি। 
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বৈশম্পায়ন উবাচ। 
বাজ তু বচনাভম্য ভূশং ছুঃখসমন্থিতঃ। 
ভীমশ্চ সহদেবস্চ সহসা সমুপাড্রবৎ ॥৮| 
তামবেক্ষ্য তু কৌন্তেয়ো বিবরর্বদনাং কৃশাম্। 
অস্কমানীয় ধন্দাতা! পর্য্যদেবয়দাতৃবঃ 1৯] 

যুধিঠির উবাচ । ৭, 
কথং বেশ গুপ্ডেযু স্বাভীর্শশয়নোচিতা। 
ভূমৌ নিপতিতা শেতে স্খার্হা বরবরিনী ॥১০| 
স্বকুমাবৌ কথং পাদ মুখঞ্চ কমলগ্রভমৃ। 
মণ্বৃতেহগ্ বরার্ায়াঃ শ্যামতাং সমুপাগতম্ ॥১১। 
কিমিদং দ্যুতকামেন মযা কৃতমবুদ্ধিনা। 
আদায় কৃষ্ণাং চবতা। বনে মুগগণাষত ॥১২॥ 

ভারতকৌমুদী 
বাজেতি। সমুপান্ববৎ দ্রুতং ভ্ৌপগ্স্তিকমগচ্ছৎ ৮) 
তামিতি। পর্য্যদেব্যৎ ব্যলপৎ্, "দিবু পবিকৃজনে” ইতি চৌরাদিকস্ত বপম্ 1» 
কখমিতি। বখংশবো বিষাদে । গুপ্রেষু রঙ্গিতেু। শযনং শয্যা, উচিতা যোগ্যা 1১০ 

স্কুমবাবিতি। পাঁদৌ শ্ঠামতাং অমুপাগতাবিতি বচনব্যত্যযেন সম্বন্ধ । শ্যামতাং 
মালিত্যম্ ॥১১1 

কিমিতি। দ্যুতকাঁমেন দ্যুতবাগিণা। মুগগণীষুতে হিংপণুসমূহপূর্ণে ।১২| 

মহারাজ! এই মন্বগামিনী ছুঃখভোগেব অযৌগ্যা, অথচ গুকতব দুঃখ ভোগ 
করিতেছেন ; অতএব আপনি এই পরিশ্রান্তাকে আশ্বস্ত করুন” ॥৭॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_ঘুধিষ্টিব, ভীম ও সহদেব__-নকুলেব বাক্য শুনিয়া 
অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ত্রৌপদীৰ নিকটে গেলেন |৮| 

তখন ধর্মাত্া যুধিষ্ঠির ভ্রৌপদীকে বিবর্ণবদ্দনা ও কৃশা দেখিয়া গীড়িত হইয়া 
তাহাকে ক্রোড়ে করিঘা বিলাপ কবিতে লাগিলেন ॥৯া 

যুধিষ্িব বলিলেন-__“হায় ! সুবক্ষিত গৃহে আস্তীর৭ণ উত্তম শষ্যায় শয়নেব যোগ্যা 
একমাত্র স্ুখভোগ্েব অধিকারিণী উত্তমাঙ্গন! দ্রৌপদী আজ ভূতলে পতিত হইয়া! 
শয়ন করিয়াছেন !॥১০1 

হায়! এই বববর্মিনীর কোমল চবণযুগল এবং পদ্মকান্তি মুখমণ্ডল আজ 
আমীর জন্যই মলিন হইয়া গিয়াছে ! ॥১১॥ 

শ' বাজোবাচ--পি। 



১১৯৬ মৃহাভাবতে বন- 

সখ, প্রাপ্নযতি কল্যাণী প্রাপ্য পাঙুন্ততান্ পতীন্। 
ইতি দ্রুপদবাজেন পিত্রা দ্তাবতেক্ষণা ॥১৩| 

তৎ সর্বমনবাপ্যেষং শ্রমশোকাধ্বকধিতা | 

শেতে নিপতিতা ভূষৌ পাপস্ত মষ কন্মাভিঃ ॥১৪] 
বৈশম্পায়ন উবাচ। 

তথ] লালপ্যমানে তু ধর্মারাজে যুধিষ্টিবে 
ধৌম্য ্রভৃতবঃ সর্ব তত্রাজগ্র,দ্বিজোভমাঃ ॥১৫॥ 
তে তামাশ্বাসয়াাস্্বাশিভিশ্চাপ্যপুজয়ন্। 
বঙ্গোদ্রাংশ্চ তথা মন্ত্রান্ জেপুশ্চত্ুত্তথা ক্রিয়া ॥১৬। 
পঠ্যযানেষু মন্ত্েষু শান্তযর্ঘং পবমধিভিঃ | 
ম্পৃষ্ঠমানা কবৈ? শীতৈঃ পাপ বৈশ্চ মুহুরম্থঃ ॥১৭॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
স্ুখমিতি। ইতি বিভাব্যেতি শেষঃ। আষতেক্ষণা বিশীললৌচনা কৃষ্ণা ॥১৩ 

তদিতি। পাপন্ত পপান্বনঃ, কর্মমভিদূতক্রীভাঁদিভিঃ 1১৪1 

তথেতি। লালিপামানে পুৰঃ গুনবি্পপতি সতি। তত্র ভ্রপ্তন্তিকে ৪১৫। 
তইতি। অপৃজযন্ সমতৌধযন্। তথা অনিষ্টনিবাবিকাঃ ॥১৬। 

আমি দূতের অনুবাগী, অথচ আমাৰ বুদ্ধি নাই, তাই জামি 1হং্রজন্ততে 

পবিপুর্ণ বনেব ভিতবে দ্রৌপদীকে লইযা৷ বিচবণ কবিত্বে থাকিযা এটা কি 
কবিলাম ॥১২। 

হাঁ! কল্যাণী দ্রৌপদী পাঁগুবগণকে পতি লাভ কবিষ' সুখ ভোগ কবিবে, ইহা 

ভাঁবিযাই পিত৷ দ্রুপদবাঁজা এই আাধ্তনযনাকে আমাঁদেব হস্তে দান কবিযা- 

ছিলেন ॥১৩| 
কিন্ত আমি পাঁপাত্বা , তাই আামাঁৰ কর্ম্মাদোষেই ইনি সে সমস্ত না পাঁইবা 

পরিশ্রম, শোক ও পথের ক্রেশে ব্রাস্ত ও ভূতলপতিত হইয! শষন কবিয়াছেন !? ॥১৪। 

বৈশম্পাষন বলিলেন-_ধর্দাবাঁজ যুধিষ্টিব বাব বাব লেইবপ বিলাঁপ কবিতে 
থাঁকিলে, পৌগ্যপ্রভৃতি ত্রাঙ্গণেবা সকলেই সেখানে আদিলেন॥১৫ 

ভাহাবা ডৌপদীকে আশ্বস্ত কবিলেন, আঁশীর্ববাদ দ্বাবা সন্তুষ্ট কবিলেন, বক্ষোদ্দ 

মদ্থ পাঠ কদিতে লাগিলেন এবং 'নিষ্টনিবারিক কাধ্য কবিতে থাকিলেন ॥১৬॥ 

(১৩)-প্রাপা বৈ পাগুবান্ পতীন্-বাঁববানি। (১৬) তে সমাশাসযামানুং-চুষ্চ 
তেতিয়া বোরকা নি। 
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সেব্যমানা চ শীতেন জলমিশ্রেণ বারুনা । 
পাঞ্চালী সুখমাসাগ্ত লেতে চেতঃ শানৈঃ শনৈঃ ॥ ৮| (বুগ্তকম,। 
পরিগৃহ্থ চ তাং দীনাং কৃষ্ঠামজিনসং-্তবে | 
পার্থা বিশ্রামযামাস্গুলদধসংজ্ঞাং তপস্ষিনীম্ ॥১৯॥ 
তন্তা। যম বক্ততলৌ পাঁদৌ পুজিতলক্ষণ | 
কবাভ্যাং কিণজাতাভ্যাং শনকৈঃ সংববাইতুঃ ॥২০॥ 
পর্য্যাখাসবদপ্যেনাং ধর্দাবাজো যুধিঠিবঃ | 
উবাচ চ কুরু্রষ্ঠো ভীমসেনমিদং বচঃ ॥২১॥ 
বহ্বঃ পর্ববতা ভীম । বিষমা হিমভুর্গমাঃ 1 
তেবু কৃষ্ণা মহাবাহো ! কথং নু বিচবিষ্যুতি ॥২২॥ 

ভাব্তকৌমুদী 

পঠামানেধিতি। করৈহতৈ, শতৈ: ঈতলৈঃ | চেতঃ চৈতন্ম্1১৭--১৮। 
পরীতি। পবিগৃহ নীতা । অদ্রিনসংস্তবে আস্তৃতমুগচ্মনি। তপহিনীং শোচযান্ ১৯ 

তন্তা ইতি। যম নকুলসহদেবো, কিণজাতাভ্যাং ধন্গুরঘ্ষণেন জাতচিন্বাভ্যাং করভ্যাম্, 

শনকৈঠ পুজিতলক্ষণোঁ তন্তাঃ পাদ, সংববাহতু: সংবাহ্যাযাসভু:। আর্দং পদয্1২০। 
পরধ্যাশ্বাসযদিতি। এনাং ভ্রৌপদীম্ 7২১1 
বহব ইতি। বিবমা বিপৎসন্্না উচ্চাবগা বা। রুব্গ ভরৌপদী /২২% 

মহধিবা শান্তিব জন্য মন্ত্রপাঠ কবিতে থাকিলে, পাগুবেবা শীভল হন্তছাবা বাব 
বাব ম্পর্শ কবিতে লাগিলেন এবং জলমিশ্রিত শীল বাধুদ্বারা সেবন করিতে 
থাকিলেন; তখন ভ্রৌপদী বুখ লাভ কবিঘা ধীবে ধীবে চৈহম্ লাঁভ 
কবিলেন ॥১৭-:১৮| 

তাহাঁব পব পাঁগুবেবা লক্ষচৈতন্যা, দুর্রবলা ও শোচনাবা ভ্রৌপলকে আলু 

মৃগচর্মে উপরে বাখিযা বিশ্রী কবাইতে লাগিলেন 1১৯ 

নকুল ও সহদেব কিণ-(কড) চিদ্কিত হস্তুযুগল দাবা সালে দানে হৌগনত 

বক্ততুল ও সুলক্ষণ চবণযুগলের নংবাহন কম্তিতে থাকিজেন 1১৭ 

কুকশ্রেষ্ঠ বর্দববা্ত ঘুধিটটিবও ভ্রৌপলনকে আশ্বস্ত কশিলেন এ ভিমকে এই 
কথা বলিলেন-২১॥ 

্ 



১১৯৮ মহাভারতে বন" 

ভীমসেন উবাচ। 

ত্বাং রাজন্! রাজপুত্রীঞ্চ বমৌ চ পুরুষর্ষত !। 
স্বয়ং নেষ্ামি বাঁজেন্দ্র ! মা! বিষাদে মনঃ কৃথাঃ 1২৩॥ 

হৈড়িম্বণ্চ মহাবীর্ষ্যো বিহগো মদ্দলোপমঃ | 
বহেদনঘ ! সর্ববান্ নো৷ বচনাততে ঘটোত্কচঃ ॥২৪। 

বৈশম্পাষন উবাচ। 
এতচ শ্রত্থা তু বচনং ভীমসেনস্ত ধর্মবাট্। 
তীমং সম্পূজযংস্তষ্ট এবমস্তিত্যভাষত ॥২৫॥ 
সোহনুজ্ঞাতো ধর্মারাজ্ঞ পুব্রং সন্মার রাক্ষনম্ । 

ঘটোৎকচন্ত ধশ্মাত্া স্ৃতমাত্রঃ পিতংস্তদা ॥২৬।॥ 
কৃতাঞ্জলিরুপাতিষ্ঠদভিবাগ্যাথ পাগুবান্। 

ব্রাহ্মণাংশ্চ মহীবানুঃ স চ তৈবতিনন্দিতঃ ॥২৭॥ 
উবাঁচ ভীমসেনং স পিতবং ভীমবিক্রমযূ | 

স্ৃতোহস্ি ভবতা শীন্ রং শু্রবুবহমাগতঃ 0২৮] (বিশেষকঘ্) 

ভাব্তকৌমুদী 
ত্বাধিতি। রা্পৃত্রীং দ্রৌপদীম্। ঘমৌ৷ নকুলসহদেবো | দ্বরমহমেব ॥২৩। 
হৈডিথ ইতি। £হৈডিস্থে। হিভিম্বাযাঃ পুত্র, বিহাধস! গচ্ছতীতি বিহগ আকীঁশচরঃ ॥২৪| 

এত্দিতি। ধর্শবাঁড, হুধিঠিবঃ | সম্পূজয়ন্ গ্রশংলন্, ঘথাকালসুপাধন্মরণাঁৎ ॥২৫| 
সইতি। ধর্্রাজ্ঞেত্যন্তত্বাভাব আর্চঃ। ব্রার্থণাংশ্চ অভিবাঁগ্যেতি সম্বন্ধঃ। অভিনন্দিত 

আঁশিষ। সন্ভোবিতঃ। শুঞধুং ভবতাং শুযাং কর্তূমিচ্ছুঃ |২৬--২৮| 

ভীম বলিলেন-__“হে পুকষপ্রধান রাজশ্রেষ্ঠ বাজা! একক আমিই আপনাকে, 
ন্রৌপদীকে এবং নকুল ও সহদেবকে বহন কবিযা' লইব। যাইব ; আপনি বিষ 
হইবেন না ॥২৩] 

অথবা, হে নিষ্পাপ বাঁজা! আমাৰ তুল্য বলবান্, অত্যন্ত উৎসাহী ও 

আঁকাশচারী হিড়িম্বানন্দন ঘটোতকচ আঁপনাবৰ আদেশে আমাদেব সকলকেই বহন 
কবিয়। লইয়া যাইবে” ॥২৪। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন- যুধিষ্ির ভীমের এই কথা শুনিয়া অন্ত হইয়া ভীমের 
প্রশংসা কবিরা বলিলেন-_“এইবপই হউক” ॥২৫। 

যুধিষ্ঠির অনুমতি কৰিলে, ভীমসেন তখনই পুত্র ঘটোৎকচকে স্মবণ 
করিলেন ; তিনি স্মবণ কবিবামাত্রই ধর্ম্াত্বাী ও মহাঁবাহু ঘটোৎকচও কৃতাঁঞ্জলি 

(২৪) ক্লৌকঃ বা বক! নি নাস্তি। (২৮)-শীগ্রং সহসাহমুপাগত+--পি। 
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আজ্জাপয় মহাঁবাহো! সর্বং কর্তান্মযদংশয়ম্ । 
তচশ্রত্থা ভীমসেনস্ত রাক্ষদং পরিষস্বজে 1২৯1 

যুধিষ্ঠির উবাচ । 
ধর্দজ্ঞে৷ বলবাম্ শৃবঃ নন্যো বাক্ষমপুন্নবঃ 
ভক্তোহম্মাম্ রাঞ্ষদঃ পুত্রো ভীম ! গৃহাতু মাতবম্ ॥৩০| 
তব বাহ্বলেনাহমতিভীমপবান্রম !1 
অক্ষতঃ সহ পাঞ্চাল্যা গচ্ছেয়ং গন্ধমাদণম্ 1৩১1 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
্রতুর্বচনমাঞ্জায় তীমসেনো ঘটোত্কচম্ 
আদিদেশ নরব্যাস্রস্তনর়ং শক্রকর্ষণম্ 1৩২ 

ভারতকৌমুদী 

আল্ঞাপষেতি। কর্তীস্থি কবিষ্ামি। বাক্ষসং ঘটোৎকচম্, পরিষর্থজে আলিনিঙ্গ 7২৭ 

ধর্ম ইতি। অস্মন্ গ্রতি ভ্ঃ। সঃ অপর্দি, মাতরং ত্ৌপদীং বো, গৃহীত 1৩) 

ভীমমেব__স্তোতি ভবেতি। ঘটোৎকচন্ত বাছবলমপি তবৈৰ বাহুবলমিতি ভীবঃ ৩১ 

্াতুরিতি। ভ্রাতুযু ধিিবস্ত । আঁজায অত্বা 1৩২) 

হইয়া গিভুপরধ্যায় পাগুবগণেব নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগকে ও 
্রাহ্মণগণকে অভিবাঁদন কবিল তাহাঁব পৰ তীহীরা সকলেও তাহাঁব অভিনন্ৰন 

করিলেন! তৎপরে ঘটোঁৎকচ ভীমবিক্রম পিতা৷ ভীমদেনকে বলিল--“আপনি 

আমাকে ম্মবণ কবিয়াছেন, তাই আমি আপনাদের পরিচর্যা করিবার ভন্ত সত্বব 

আঁপিযীছি।২৬.-২৮॥ 

মহাবাছু! আদেশ করুন, নিশ্চয়ই আমি আপনাদের সমস্ত কার্ধ্য করিব” 

তাহা শুনিয়! ভীমসেন তাহাকে আলিঙ্গন কবিলেন ২৯ 

যুধিিব ঝলিলেন-_্ভীম! বাঁক্শ্রেষ্ঠ পুত্র ঘটোত্কচ ধর্ম বলবান্, বীর 
এবং আমাদের ভক্ত ; সুতবাঁং এখনই এ_ভ্রৌপদীকে ধাব্ণ ককক 1৬০] 

অতিভীমপরাক্রম ভীম! তোমার বাহুবলেই আমি দ্রৌপদীর নহিত অন্দত 
শবীবে গ্ধমাদনপর্্তে যাইতে পারিব” 1৩ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন যুর্ধি্িবের কথা শুনিয়া শক্রহস্তা পুত্র 
ঘটোৎকচকে আদেশ করিলেন--1৩২) 

(২৯) শ্লোকাৎ পরম্ *-.চতুশ্ততবারিংশদধিকঃ-*১--বা ব কা, “**পরতারিংশদধিক+-” 

পি, "**বটচ্ারিংশদধিক:..এ_নি। (৩০)--সত্যো বাদপুক'উরস: পুতপগৃহাত যা 
চিরম-বা বকা। 



৯২০০ | মহাভাবতে বন 

ভৈড়িম্থেযং পবিশ্রীন্ত। তব মাতাইপরাজিত || 
তবঞ্চ কামগমস্তাত। বলবান্ বহ তাং খগ ৷ ॥৩৩॥ 
স্বন্ধমাবোগ্য ভদ্্রং তে মধ্যেহন্মাকং বিহায়সা । 
গচ্ছ নীচিকয়া গত্য! যথা চৈনাং ন গীভষেঃ ॥৩৪॥ 

ঘটোতকচ উবাচ । 

ধর্মাবাজঞ্চ ধৌম্যঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ মৌ তথা । 
একোহপ্যহমলং বোঢ,ং কিমুতাদ্য সহায়বান্ ॥৩৫॥ 

তন্যে চ শতশঃ শুবা বিহগাঃ কামরূপিণঃ | 

সর্দধান্ বো ত্রা্মণৈ; সার্দং বক্ষ্যন্তি স্িতা মযা ।৩৬| 
বৈশম্পাষন উবাচ। 

এবুক্ত। তদা কৃষ্ণামুবাই স ঘটোশুকচঃ। 
পাণুনাং মধ্যগো বীবঃ পাগুবানপি চাপবে ॥৩৭॥ 

৮. ০ শশা শপ ৯ 

ইডি 

০ শপাশ শপিশলাপা পশপপপপা 

হৈভিম্বেতি। হে হৈডিম্ব।| মাতা ভ্রৌপদী। হেখগ। খেচব ৩৩ 

্ন্ধমিতি | তে তব ভদ্রমস্ত। বিহাষস! গগনেন। নীচিকয! নিয়বজ্্যা |৩৪। 

ধর্েতি। অলং সমর্থঃ। অন্তেহপি রাক্ষস! মম সহাষাঃ সন্তীতি ভাব: ॥৩৫॥ 

অন্য ইতি। বিহগা আকাশচাবিণো বাক্ষসাঃ | বঙ্গ্যন্তি বহনং কবিয্ন্তি |৩৬| 

এবমিতি। অপরে চ বাক্ষসাঃ, পাগুবানপি উহ্ুবিতি শেষ; ৩৭ 

“বস! অপরাজিত | খেচর! হিডিম্বানন্দন! তোমাব মাতা দ্রৌপদী 
পবিশ্রান্ত হইযা পড়িয়াছেন, তুমিও কাঁমগামী এবং বলবান্; অতএব তুমি 

তাহাকে বহন কব ॥৩৩। 

বং! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি উহাকে স্বন্ধে লইয়া আমাদেব মধ্যে 
থাকিয়া নিয় আকাশ দিয় মন্দগতিতে গমন কব, যাহাতে উহার কষ্ট না! হয” ॥৩৪। 

ঘটোৎকচ বলিল--“আমি একাকীই ধর্ম্মবাজ, ধৌম্যপুবোহিত, দ্রৌপদী এবং 
নকুল-সহদেবকে বহন করিতে পাবি; সহায়সম্পন্ন হইলে আব বক্তব্য আছে 
কি ॥৩৫॥ 

বীব, আকাশচাবী ও কামবগী অন্য শত শত বাক্ষসও আমাব সহিত মিলিত 
হইযা ব্রাহ্মণদের সহিত আপনাঁদেব সকলকে বহন করিবে” ॥৩৬। 

(৩৬/*বঙ্্যস্তি সহিতাঁহনঘ 1--বা! ব কা। 
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লোমশঃ সিদ্ধমার্গেণ জগামানুপমন্্যুতিঃ | 
স্বেনৈব স গ্রভাবেণ দ্বিতীয ইব ভান্করঃ ॥৩৮| 
ব্রাহ্মণাংস্চাপি তান্ সর্ধবান্ সমুপাদায় বাক্ষসাঃ | 

নিযোগান্রাক্ষদেন্্রস্ত জগ্য,ভীঁমপবাক্রমাঃ 1৩৯। 
এবং স্থবমণীযানি বনান্ত্যুপবনানি চ। 

আলোকয়ন্তত্তে জগ্ম,বিগালাং বদবীং প্রতি 1৪০1 
তে ত্থাশুগতিভিবাঁবা রাক্ষসৈক্তৈর্মহাজবৈঃ | 
উহ্যানা যষুঃ শীন্রং দীর্ঘমধ্বানমল্পব 1৪১॥ 
দেশান্ শ্রেচ্ছজনাকীর্ণান্ নানাবত্বাকবান্ শুভান্। 

দ্ৃশুগিবিপাদাংস্চ নানাধাতুসমাচিতাঁন্ 1৪২1 
ভিউ এটি রিনি ই ০ তির হও 

ভাব্তকৌমুদী 
লোমশ ইতি। সিদ্ধানাং দেবযোনিবিশেষাণাং মা্গেণ আকাশপথেনৈব [৩৮ 
্রাক্মণানিতি। নিযোগাদাদেশা্, বাক্ষসেন্ন্ত ঘটোত্কচন্ত ॥৩৯| 

এবমিতি। বাবীৎ কর্কদুবৃক্ষং তমা প্রসিদ্বমাশ্রমমিত্যর্থঃ ॥৪০। 

তইতি। মহাজবৈরহাবেগৈঃ। অধবানং পদ্থানম্, অল্পবৎ অল্লপথবৎ 18১] 
দেশানিতি। বোদবাহ্াচাবা শ্রচ্ছজনান্তৈবাকীর্ণান। গিবেঃ পাদান্ প্রত্যন্পর্বতান্। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন_-এইবপ বলিয়। তখনই মহাবীব ঘটোৎকচ পাঁগুব- 
গণেব মধ্যে থাকিয়া ভ্রৌপদীকে বহন কবিয়া! লইযা|! চলিল এবং অন্ত বাক্ষসেবা 
পাগ্ডবগণকে বহন করিয়া নিয়া যাইতে থাঁকিল ॥৩৭] 

“এবং অসাধারণ তেজন্বী লোমশমুনি আপন প্রভাবেই সিদ্ধপথে দ্বিতীষ 
সূর্যোব ম্যায় গমন কবিতে লাগিলেন ॥৩৮ 

আব, ভয়ঙ্কব পবান্রমশীলী অপব কতকগুলি বাক্ষদ ঘটোঁৎকচেব আদেশে 

সেই সকল ত্রা্ণণকে লইযা গমন করিতে থাকিল 7৩৯ 

এইভাবে তাহারা অতি মনোহৰ বন ও উপবন দেখিতে দেখিতে বদবিকা* 

শ্রমেব দিকে যাইতে লাগিলেন ॥8৭ 

মহাব্গশালী ও দ্রুতগীমী সেই বাক্ষসেবা বহন কবিঘ্া লইঘা যাইতেছিল 
বলিযা তীহাবা সন্ববই অল্প পথেব ন্যায় দীর্ঘ পথ যাইতে থাকিলেন 18১1 

তখন তাহারা গ্রেচ্ছগণে পবিপূর্ণ, নানাবিধ বত্মেব আঁকব ও ননোহব বহু- 

তব দেশ এবং গৈবিকাদি নানাধাতুব্যাপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুতৰ পর্বত দেখিতে 

(৯)নানারতাকবাযুতান্_বাব কা নি। 
বুণ-১৫১ (৮) 



১২০২ মহাভারতে ্ 

বি্তাধরগণাকীর্ণান্ যুতান্ পন্নগকিন্নরৈঃ। 
তথা কিম্পুরুষৈশ্চৈব গন্ধরবৈ্ষ্চ সমন্ততঃ ॥৪৩| 

ময়ুবৈ্চমবৈশ্চৈব বানরৈ রুরুভিত্তথা। 

বরাহৈর্ণবয়ৈশ্চৈব মহিষৈষ্চ সমাবৃতান্ ॥88॥ 

নদীজালসমাকীর্ণান্ নানাপক্ষিযুতান্ বহুন্। 

নানাবিধৈ্ঘ গৈর্ভুষ্টান্ বারণৈশ্চোপশোভিতান্ ॥8৫॥ 

সমদৈশ্চাপি বিহগৈঃ পাদপৈরন্থিতাংস্তথা | 

তেহবতীর্য্য বনুন্ দেশান্ উত্তরাংশ্চ কুরূনপি ॥৪৬॥ 

দদৃশুধিবিধাশ্চধ্যং কৈলাসং পর্ববতোভমমূ। 

তস্তাভ্যাসে তু দদৃণ্ডরনরনারায়ণাশ্রমম্ ॥৪৭॥ 

উপেতং পাদপৈর্দিব্যৈঃ সদা পুষ্পফলোপগৈঃ। 
দ্দৃশুস্তাঞ্চ বদরীং বৃত্ক্ন্ধাং মনোরমাম্ ॥৪৮। 
সিগ্ধামবিরলচ্ছায়াং শ্রিয়া পরময়! যুতাম্ ॥ 
পত্ৈঃ দ্থিষ্বেরবিবলৈরুপেতাং মদুভিঃ শুভাম্ ॥৪৯॥ 
বিশালশাখাং বিস্তীর্ণামতিছ্যুতিসমন্ষিতাম্। 
ফলৈরুপচিতৈদিব্যোচিতাং সবছুতিভূ* শম্ ॥৫০| 

৫ ০ ০০০ ০ ০ 
পদ 

গানক্ষমন্তাক্ষমত্বাভ্যাং কিন্নবাণীং ইবিধযাৎ পৃথগুপাদানম্। চম্বরুক হবিণবিশেষৌ। 
মুগৈঃ পশুভিঃ জুষ্টান্ সেবিতান্, বাবণৈর্হস্তিভিঃ। বিহগৈঃ পক্ষিভিঃ। অবতীর্ধা 
অতিক্রম্য। অভ্যাসে নিকটে। পুষ্পাণি ফলানি চ উপ?চ্ছন্ত প্রাপ্ধ,বন্তীতি তৈঃ। 
ৃ্ত্দ্ধাং গৌলপ্রকাগদেশাম্। অবিবলচ্ছাযাং নিবিডচ্ছাযাম্। অবিবলৈর্ঘনৈঃ। উপচিতৈ- 
পাইলেন। তাহাতে বিষ্ভাধব, কিন্নব, কিম্পুকষ ও নাঁগ বিচরণ করিতেছিল 
এবং মযুব, চমবহবিণ, ককৃহবিণ, বানব, ববাহ, গবয় ও মহিষ ভ্রমণ কবিতেছিল , 
আব সে পর্ধবতগুলির নিকট দিয়া অনেক নদী প্রবাহিত হইতেছিল এবং সে 
গুলিতে নানাবিধ পক্ষী, বহুবিধ পণ্ড, হস্তী, মদমত্ত পক্ষী ও নানাবিধ বৃক্ষ ছিল 
তাহাব পব তাহাবা বহুতর দেশ ও উত্তর কুকদেশ অতিক্রম কবিয়া নানাবিধ 
আশ্চর্যেব আধাব কৈলাসপর্র্ত দর্শন কবিলেন এবং তাহার নিকট নব- 
নাবায়ণ খষিব আশ্রম (বদবিকাশ্রম) দেখিতে পাইলেন; সে আশ্রমে সর্বদাই 
ফল ও পুষ্পশালী বহুতব উত্তম বৃক্ষ ছিল; আব তীহাবা সেখানে সেই মনোহব 
বদবীবৃক্ষ দর্শন কবিলেন; তাহার স্বন্ধদেশ গোলাকাব, আকৃতি সিগ্ধ, ছায়া- সিন তলা গোলাকন। আকিত নিচ, ছায়া" (৪৩)""বানরকিন্নবৈঃ_-বা বকা নি। 
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মধুতরবৈঃ সদা দিব্যা মহ্ধষিগণসেবিতামূ। 
মদপ্রমুদিতৈপিত্যং নানাদ্বিজগ গৈরযুতাম্ ॥৫১॥ 
অদংশমশকে দেশে বহুমূলফলোঁদকে। 
নীলশাদলসংছনে দেবগন্ধবর্বসেবিতে ॥৫২॥ 

স্থদ্মীকৃতভূভাগে স্বভাববিমলে শুভে | 

জাতাং হিমমৃুস্পর্শে দেশেহপহতকণ্টকে ॥৫৩| (কুলকম্ট 
তামুপেত্য মহাত্বানঃ সহ তৈত্রাদ্ষিণর্যভৈঃ 
অবতেরুজ্ততঃ সর্বেবে রাক্ষসন্বন্বতঃ শনৈঃ ॥৫৪| 
ততস্তমাশ্রমং রম্যং নরনারায়ণীশ্রিতমৃ। 
দণ্ড; পাগুবা রাজন্। সহিতা দিজপুলবৈঃ ॥৫৫॥ 
তমসা রহিতং পুণ্যষনামৃষটং রবেঃ কবৈঃ। 
কুতৃট শ্ীতোফ্দোধৈশ্চ বঞ্জিতং শোকনাশনম্ ॥৫৬| 

ভাবতকৌমুদী 
বহুলীভূতৈ, আচিতাং ব্যান্তাম। নানাদিজগণৈর্বহবিধপক্ষিসমূহৈঃ। নীলৈঃ শাছ্বলৈর্নব- 
তৃণৈঃ সংছনে আবৃতে। অপহতবণ্টকে দূবীুতবণ্টকে 1৪২... ৫৩ 

তামিতি। তাং বদরীমূ। মহাত্মানঃ পাগুবাদযঃ 1৫81 

তত ইতি। নরনাবাষণাভ্যাম্বিত্যাম্ আশ্রিতম্ আশ্রিতপূর্বম। তমস! অন্ধকাবেণ। 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
ক্রৌশমাত্রমিতি ॥১--২৩| বিহগ ইব বিহগঃ থেচবঃ ॥২৪--৩৫। বন্গ্যন্তি বহনং কবি্বস্তি 

1৩৬--৪১| রড়ীকরৈরাসমস্তাদ্যুতান্ ॥৪২--৪৬। অভ্যাসে সমীপে ॥৪৭--৫২ স্বভাবত এব 

নিবিড়, কান্তি মনোহব, পত্র সকল স্গি্ঠ, ঘন ও কোমল ; শাখাসমূহ বিশাল 
ও বিস্তীর্ণ এবং ফলদমূহ বৃহৎ, উত্তম, সুন্থাছু ও মধুল্রাবী ছিল। মহধিবা সেই 
বদবীবৃক্ষের সেবা কবিতেন এবং সেই বদরীবৃক্ষেব উপবে সব্ধ্বদাই মদমত্ত ও 
আনন্দিত নানাবিধ পক্ষী বিচবণ করিত। আব, সেই বদবীবৃক্ষ যে স্থানে 
জন্মিযাছিল, সে স্থানে দংশ (ভশ) ও মশক ছিল না; গ্রচুব ফল, মূল ও জল 

ছিল এবং দেবগণ ও গন্ধবর্ষগণ বিচরণ করিতেন ; আব সে স্থানটা নীলবর্ণ নৃতন 
তে আবৃত, সমতল, স্বভীবনির্দল, নিকপদ্রব শীতল ও কোঁমলম্পর্শ এবং 
কন্টকবিহীন ছিল ॥৪২-_ ৫৩ 

মহাত্মা পাঁগুবেরা সেই বদরীবৃক্ষেবৰ নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই ত্রা্মগণ- 
গণের সহিত রাক্ষসন্বন্ধ হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ কবিলেন 1৫8॥ 

বাজ! তাহা পর পাঁগুবগণ ত্রান্গণগণেব সহিত মিলিত হইয়! নর-নারায়ণ 

(৫৩)-সম্বভাববিহিতে শুভে-_বা.ব কা নি। 



১২০৪ মহাভারতে বন 

মহর্ধিগণসংবাধং ত্রান্ধ্যা লক্ষ্য সমস্থিতম্। 
দুগ্্রবেশং মহারাজ । নরৈরধ্বহিষ্কতৈঃ ॥৫৭| 
বলিহোমাচ্চিতং পুণ্যং সুসংসৃষ্ানুলেপনমূ। 
দিব্যপুস্পোপহারৈশ্চ দর্বতোহভিবিরাজিতম্ ॥৫৮॥ 

বিশালৈরগ্রিশরণৈঃ আগ ভাগুরাচিতং শুভৈঃ। 

মহপ্তি্তোয়কলসৈঃ কঠিনৈস্চোপশোভিতম্ ॥৫৯॥ 

শরণ্যং সর্ববভূতানাং ব্রহ্মযোষনিনাদিতম্। 

দরিব্যমাশ্রয়নীয়ং তমাশ্রমং শ্রমনাশনম্ ॥৬০।॥ 

শরিয়া যুতমনির্দেশ্ঠাং দেবচর্য্যোপশোভিতমৃ। 
ফলমূলাশ নৈর্দান্তৈস্চারুকৃষ্ণাজিনান্ঘরৈঃ ॥৬১। 

রিও মা 

অনামুষ্টং বৃষ্ষপতরা্াচ্ছাদনাৎ অন্পৃটম। মহবিগণৈ: সংবাধং নিববকাশম্ ত্া্্যা শ্রাদ্ষণ- 

সম্পাদদিতযা, লক্্যা কাস্তা। ধর্দবহি্কতৈবধাশ্মিকৈঃ ! বলিভিঃ পুজোপহারৈঃ হোমৈশ্চ 
অচ্চিতং গৌবববিষষীরৃতম্, স্থসংযুষ্ং লিখম্ অন্থলেপনং গোমযাদিকং যত্র তম্। অগ্নি- 

শবণৈর্ৌমগৃহৈন অগ.ভাটগঃ জক্জবাধিস্থাপনপাতৈ, আচিতংব্যাপ্তম। কঠিনৈঃ পাকস্থলীভি; 
“কঠিন নিষ্টবে স্থাল্যাং শর্কবাধাং গুডস্ত চ* ইতি বিশ্বঃ | ব্রহ্মঘোধৈর্বেদধ্বনিভিনিনাদদিতম্। 
অনির্দেশ্ত, পৌন্দর্ধ্যে অনির্বচনীযমূ, দেবস্ত চর্্যা আচাবন্েন উপশোভিতম্। দান্তৈ 

ভাবতভাবদীপঃ 

বিশেষেণ হিতে দ্বভাববিহিতে জাতাঁং বদদবীম্ ॥৫৩--৫৬| মহ্যিগণসংবাধমূষিগণব্যাগ্ুমূ 
র্যা লক্ম্যা খগভুঃসামাত্মিকষা। “থচঃ সামানি যজ.ংষি সা হি শ্রীবৃতা সতা”মিতি শ্রতেঃ 
॥৫৭॥ সুষ্ঠু সংমুষ্টং সন্মার্জনমহুলেপনঞ্চ যত্র তত 1৫৮|॥ অগ্নিশরশৈবপ্ন্যাগাবৈঃ, আচিতং 

্যাপ্তম কঠিনৈঃ শিক্যৈঃ কবণৈরবা |৫৯-_৬০। দেবচর্ধ্যা সত্যসন্লপতবাদিকা, য়া উপশোভিতম্ 

খষির সেই পুণ্যমষ মনোহর আশ্রম দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে 
অন্ধকীবের বা স্র্য্যকিবণেব সংস্পর্শ ছিল না; ক্ষুধা বা পিপাঁসা হইত না, 
শীত বা! গ্রী্ম ছিল না, কোন শোকের সম্ভাবনাও ছিল না, এবং অধান্মিক 
লোকে প্রবেশ কর! ছু্ধর ছিল; আব মহাবাঁজ | সে আশ্রমটী মহধিগণে 
পবিপূর্ণ ও ব্রাহ্মীশোভায় পবিশোভিত ছিল এবং সে আশ্রমে গ্রোময়লিণ্ত 
পবিত্র স্থানে পুজা ও হোঁম চলিতেছিল, এবং সকল দিকেই উত্তম উত্তম পুষ্প 
বিক্ষিপ্ত থাকায় বিশেষ শোভা জন্দিয়াছিল; আর সে আশ্রম--বিশাল বিশাল 
হোমগৃহ, মাঙ্গলিক ক্রকৃ-ক্রবেব পাত্র, বৃহৎ বৃহৎ জলের কলম ও পাকেব 

স্থালীতে পরিশৌভিত ছিল; এবং দে আশ্রম--সকল প্রাণীরই রক্ষক, বেদ- 

ধ্বনিতে মুখরিত, সকলেরই আশ্রয়ণীয়/ ,,জমনাণক, দিব্য-লৌন্দরয্যস্প্্, 



পর্ববাণি বিংশত্যধিকশততযোহধ্যাযঃ | ১২০৫ 

ূর্ধ্যাৈশ্বানরনৈস্তপদা! ভাবিভীজ্ভিঃ | 
মহমিভির্মোক্ষপবৈর্বতিভিনিতেন্দ্রিবৈঃ 1৬২ 

ভে ভাগৈরুপেতং ব্রঙ্গবাদিভিঃ | 
দোইভ্যগঙ্গন্মহাতেজাক্তানুষীন্ প্রযতঃ শুটিং ॥৬৩| 

ভ্রাডভিহ ঘতিতো ধীঘান্ ধর্মুত্রে। যুধিঠিরঃ | 
ব্যস্রানোপপঞ্গান্ে দৃষ্ট। প্রাপ্তং বুধি্টিরম্ ॥৬৪ 
দশা হন্ত শক্্রীতভাঃ সর্দ এব মৃহর্ববঃ | 

*ন্বাদান্ প্রবুগ্ানাঃ দ্বাধ্যাবনিরভা ভূশম্ ॥৬৫॥ 

সীভান্তে তল্ত মহুকারং বিধিনা পাবকোপমাঃ | 

উপাজ্হ্*চ লিনং পুগ্পমূলফলং শুচি ॥৬৬ (কুলকম্) 

নম তৈঃ আত্যাহণ নহকারঘুপনীতং যহফিভিঃ | 

গ্রবতঃ প্রতিগৃহাথ ধশ্মবাঁজো ঘুধিতিবঃ ॥৬৭1 

তং শত্রনদনপ্রখ্যং দিব্যপন্মমনোবমমূ | 

প্রাঃ দুর্গোপনং পুণ্যং পাণুবঃ দহ কৃষ্ঘা ॥৬৮] 

বিবেশ শোভছা বুক্তং ভ্রাভৃভিন্চ সহানঘ || 

বরামনৈর্বেদবেলপারগৈশ্চ সহত্রশঃ ॥৬৯॥ (বিশেষকম্) 

শতদত ীমুদী 

বত শা সি রি রিহদদমনহনৈহ। ভাবিহ এজি পোবিহটিনহ1 ত্রভুতৈবিবিকিতুলোঃ, ত্রহ্দবাদিভি- 
বেদিতিভিঃ | আজি অভি আগমাগতম্।  প্রযুণানাঃ কুর্বাণাহ | সৎ্কারং 

মু ্ দ 

ডি উপনাডম্ উপগ্বাপিহন॥ প্র সংঘতচিন্তঃ । শত্রদানপ্রথাম্ ইজভবন- 

অনির্ধ্চনীয ও দেবভাৰ আ|চাবে পবিশৌভিত ছিল ; আব নে আশ্রমে ফল- 

মুলভোজা, ইন্দ্রিঘদংযমী, মনোহব কৃষ্ণাজিনধাবী, সূর্য ও অগ্নিব তুল্য তেজনী, 
ভপন্তায শোৌধিভচিভ, মোগ্ষপবাধণ, জিতেক্ড্িয়। ব্রন্মাব তুল্য, বেদবক্তা ও 

হাত্বা। মহবিরা অবস্থান কবিতেছিলেন। তখন মহাতেজা ধর্মপুতর যুধিষ্টির 
'ঘতচিত্ত ও পবিত্র হইয! ভ্রাতাদেব সহিত সেই মহধিগণেব নিকট উপস্থিত 

হইলেন; তখন দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন, বেদপাঠিনিবত ও অগ্নিতুল্য সেই মহধিবা 
সকলেই ঘুধিষ্ঠিবকে আগত দেখিষ। অত্যন্ত আনন্দিত হইযা তীহার প্রত্যুদ্গমন 
করিলেন এবং গ্রীতিসহকাবে যথাবিধানে সৎকাঁবপূর্ধবক তীহাঁকে পবিত্র জল, 

ফুল, ফল ও মূল উপহার দ্বিলেন 1৫৫--৬৬| 



১২০৬ গহাভারভে বন” 

তত্রাপণ্ঠত ধর্্াত্মা দেবদেবধিপুজিত্ 
ন্বনারায়ণস্থানং ভাগীরখ্যোপশোভিতদূ ॥৭০| 

পশ্যান্তন্তে নরব্যন্তা! বেমিরে তত্র পাগুবঠি। 

মধুত্রবকলং দিব্যং ব্রন্মধিগীণসেবিতস্ ॥৭১॥ 

তদুপেত্য মহাত্বানিস্তে্বসন্ ভ্রাজণৈঃ সহ। 
মুদা যুক্তা মহাত্মানো বেমিবে তত্র তে তদা ॥৭২॥ 

আলোকবন্তো মৈনাকং নানাছিজগণাঘুতস্ | 

হিবণ্যশিখরঞৈব তচ্চ বিদ্দুসবঃ শিবম্ ॥৭৩| 
তম্মিন্ বিহ্রমাণাণ্চ পাগুবাঃ সঙ কৃষ্ণ্যা | 

মনোজ্ছে কাণনববে সর্ববস্ুকুন্তমোচ্ছলে ॥৭৪1 

ভাঁবতকৌধুদরী 
তঙ্রেতি। ধর্ণাা যুধিিবঃ | নবনাবাবণনো? স্থানং তপশ্চবণদেশছ্ 0৭০1 

পশ্যান্ত ইতি । বেমিবে আননন্দুঃ | দর্ব্বদলং মধুল্াদি বদর বলুম্ ॥৭১। 

তদ্দিতি। ম্তারান উদাল্চিন্তান মহাত্থানস্টান্ববুহদত। তে প্রধিঙ্গঃ। তে পারবা 0৭১) 

আলোকেতি। 'মৈনাকং পর্দতন্, নানাছিদ্রগণৈর্হবিধপদিসদূচৈঃ আহুতং সদছিতঘ্ 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

|৬১--৬২। ব্রদ্মভূতৈত্র্ষিবিকেন রদ্নভাবং গতৈঃ 1 তথা চ শ্রতিংতদ্দবিদ্ত্র্দৈব ভবতি” 

ইতি ॥৬৩--৬৫॥ সর্বাঁলং চত্ুবিতি শেখঃ (৬৬৭১ ভছপেত্য স্থানং প্রাপ্য 1৭৭৪7 

গ্রীতিপূরবক মহধিগণেব আনাত সেই সকল উপহারদ্রব্য গ্রহণ কবিরা 

আনন্দিত হইয়া পাঙুনন্দন ধর্মবাজ বুধিষটিব দংবতচিত্ব হইয়া ত্রৌপদী, ভ্রাতুগণ 
ও বেদবেদান্গপাঁবদর্শা সহত্র সহস্র ত্রাঙ্গণের নহিত ইন্দ্রভবন তুল্য শৌভা- 

সম্পন্ন, দিব্য সৌবভে মনোহব, ন্বর্থতুল্য ও পবিভ্র সেই আশ্রমে প্রবেশ 
করিলেন ॥৬৭---৬৯। 

ধর্মাম্মা যুধিষ্টিব নেখাঁনে প্রবেশ করিয়া দেবগণ ও দেবধিগণেব পৃঁজিত 
এবং গঙ্পোপশৌভিত নর-নাবারণের তপস্তাব স্থান দর্শন কবিলেন 1৭০1 

নরশ্রেষ্ঠ পাগুবেবা সেখানে ব্রহ্মধিগণসেবিত মধুজাবী দিব্য বদবীকল দর্শন 
করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৭১| 

উদারচেতা ও অনাধারণ বুদ্ধিমাঁন্ পাঁগুবগণ সেই নরনাবারুণস্থানে বাইয়া 
্রাঙ্মণগণের সহিত বান কবিতে লাগিলেন এবং নেইখাঁনেই তীহাঁবা তখন 
আনন্দিত হইয়া বিচবণ কৰিতেন ।৭২॥ 

তাহাব নিকটে মৈনাকপর্ধ্বভ আছে, তাহাব শুঙ্দ সকল ্বর্ণসয় এবং ভাঁহাব 
উপরে বহুবিধ পন্দী বিচবণ কবে; আব “বিন্দুসর”-নামে মঙ্গলময় প্রসিদ্ধ 



পর্ববণি বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১২০৭ 

পাঁদপৈঃ পুষ্পবিকচৈঃ ফলভাবাবনামিভিঃ 
শোভিতে সর্ববতো রম্যৈঃ পুংক্ফোকিলকুলাধুতৈঃ ॥৭৫| 
ন্ি্ধপত্রৈরবিরলৈঃ শীতচ্ছাধৈর্নোরমৈঃ | 
সরাংসি চ বিচিন্রাণি প্রসন্নসলিলানি চ ॥৭৬| 

কমলৈঃ দোশ্পলৈশ্চৈব ভ্রাজমানানি সর্ব্বশঃ। 
পশ্যন্তম্চারুরূপাণি বেমিরে তত্র পাণ্ুবাঃ 1৭৭1 (কুলকম্) 

পুণ্যগন্ধঃ স্খস্পর্শো ববৌ তত্র সমীরণঃ। 
হলাদয়ন্ পাগুবান্ সর্ববান্ দ্ৌপগ্ভা সহিতান্ গ্রভো 1 ॥৭৮| 
ভাগীরথীং স্ৃতীর্ঘাঞ্চ শীতাং বিমলপন্কজামূ। 

মণিপ্রবালবিস্তারাং পাঁদপৈরুপশোভিতাম্ ॥৭৯॥ 
সপ ৩ পপি 824 শসা 

ভাবতকৌধুদী 
হিরণ্যশিখরং শ্রণর্মবশৃ্দণ্। শিবং মঙ্গলমণন্, তছিনুলবশ্ঠ। কাননবরে শ্রেষ্টবনে। পুটপ- 
বিবচা: প্রযল্লান্ত। অবিবলৈরর্নৈঃ | চাকবপাণি সবাংদীতি সহ্দ্ধঃ 1৭৩--৭৭1 

পুখ্যেতি। হলাদদন্ আনন্দঘন্। প্রভে। ইতি জনমেজ্যসদ্দোধনম্ 1৭1 
ভাগীরখীমিভি।  মহাসানঃ পাওবাদ্মং,. পরমদু্গমে দেবধিচরিতে তস্থিন্ দেশে, 

ভারতভাবদীপঃ 

পু্পবিকচৈবিবগিতনু্ছমৈঃ ॥ 9৫--৭৮। সীতাং নামত: প্রস্তাবঃ দোপানপাদগণাদিরপঃ ঘট 
ইতার্থ: 1৭৯--৮৩ 

ইতি প্রমহাভাবতে বনপর্ধণি নৈলবগ্ীষে ভারতভাবদীপে বিংশতাধিকশততমোহ্ধ্যাষঃ ॥১২০। 

একটা জলাশয় এবং মনোহব একটী বন আছে; সেই বনে সকল খতুতেই ফুল 
থাকে ; আব ঘন ও মনোহব অনেক বৃক্ষ আছে, সেগুলি সর্ধ্বদাই পুষ্পবাশিতে 

সুশোভিত, ফলভাবে অবনত এবং কোকিলগণের কলববে মুখরিত থাকে; 
আর লেগুলির পত্র সকল স্নিগ্ধ এবং ছায়া শীতল $ অরি বিচিত্র ও মনোহর 

অনেক সবোবব আছে; সেগুলিব জল নির্দল এবং সেগুলি পদ্ম ও উৎপলে 

স্ধ্বদীই শোভা পাইতেছে; এই সকল দর্শন কবতঃ বিচরণ করিতে থাকিয়া 
পাগুরগণ ভ্রৌপদীর সহিত বিশেষ আনন্দ অনুভব কবিতে লাগিলেন ॥৭৩--৭৭ 

রাজা! তখন পবিভ্রপৌবভ ও সুখস্পর্শ বাধু ভ্রৌপদীর সহিত লকল 
পাওবকেই আনন্দিত কবিয়া বহিত হইত 1৭৮| 

অত্যন্ত ছুর্গস ও দেবধিসেবিত সেই স্থানে বিচিত্র পুণ্প-ফলে পরিপূর্ণ, 
হৃদয়ে আনন্দব্র্ধক সেই বিশাল ব্দরীবৃক্ষের নিকট দিয়া শীতল ভাগীরঘী- 
নদী প্রবাহিত হইতেছিল ; তাহাতে সুন্দর ঘাট, নির্মল পদ্ম, মণি ও বিজ্রুমের 



১২০৮ মহাভারতে 

চিত্রপুষ্পফলাকীর্ণাং মনসঃ গ্রীতিবদ্ধিনীমৃ। 
বীক্ষমাণা মহাত্বানে! বিশালাং বদরীষনু ॥৮০| 

তন্মিন্ দেবরিচরিতে দেশে পরমদুর্গমে | 
ভাগীরীপুণ্জলে তর্যাঞ্ক্রিরে পিত ন্॥৮১॥ (বিশেষকম) 

দেবানৃষীংশ্চ কৌন্তেয়াঃ পরমং শৌঁচমাস্থিতাঃ | 
তত্র তে তপর়্ন্তশ্চ জপন্তশ্চ কুরদ্বহাঃ | 

্রাঙ্মিণৈঃ সহিতা বাবা হৃবসন্ পুরুর্ষভাঃ ॥৮২। 
কৃষ্গায়ান্তত্র পণ্থন্তঃ ক্রীড়িতাগ্মরপ্রভাঃ | 

বিচিত্রাণি নরব্যান্রা! বেমিবে তত্র পাগুবাঃ ॥৮৩| 
ইতি শ্্রীমহাঁভাবতে শতসাহত্র্যাং সংহিভায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 

তীর্ঘযান্রায়ং গন্ধমাদনগ্রবেশে বিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 
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ভাব্তকৌমুদী 

চিতরপুষ্পবলাকীর্ণাম্, মনসঃ গ্রীতিবদ্ধিনীমূ, বিশালাং বদবীং তরুমূ, অহ্থ লক্ষীরুত্য তৎ- 
লমীপে বিছাযানামিতার্ঘ, সতীর্ঘাং শোভনবট্টাম, শীতাং শীতলাম্, বিমলপঙ্ষজামূ, মীনাং 
প্রবালানাঞ্চ বিস্তাবা বাশযো! ঘন্তাং তাম্, তীবন্ছৈঃ পাদপৈকপশোভিতাঞ্চ, ভাগীবধীম্,বীক্ষমাণাঃ 
সন্তঃ, ভাগীবদীপুণ্যজলে পিতৃন্ তরপ্ার্ক্তিবে ॥৭৯-৮১1 

দেবানিতি। পবমং দৈহিকৎ খানসিবঞ্চ, শৌচং পাবিত্্ম্। বট্পাদোহ্যং গ্োকঃ 1৮২ 
কুষ্াধা ইতি। তত্র স্থানে, ক্রীডিভানি বিহাবান্, তত্র তাদীম্৮৩। 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যাষ-ভাবতাচার্য-মহাঁকবি-পদ্মভূবণ-লীহবিদাসসিদ্ধাত্তবাগীশভ্্রাচার্্যবিবচিতাধা 
মহাভাবতটাকাধাং ভাবতবৌদুদীসমাখ্যাধাং বনপর্ববণি তীর্ঘযা্রাবাং বিংশত্যধিবশততমোহধ্যাযঃ1০। 

রাশি এবং তীবে অনেক বৃক্ষ ছিল; এহেন ভাগীবহী দর্শন কবিতে থাকিয়া 
পাঁগুবপ্রভৃতি সকলেই সেই ভাগীরঘীর পবিত্র জলে পিতৃলোকের তর্পন করিতে 
থাকিলেন ॥৭৯--৮১॥ 

এবং কুককুলশ্রেষ্ঠ, পুরুষপ্রধান ও মহাঁবীব পাগুবেৰ! ত্রান্গণদের সহিত 
মিলিত হুইয়া পবগ পবিভ্রতা অবলম্বনপুর্র্বক সেই ভাগ্ীরহীজলে দেবগণ ও 
খবিগণের তর্পণ এবং ইঞ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকিয়া বাস করিতে লাগিলেন ।৮২॥ 

আর, পুকযপ্রেষ্ঠ ও দেবতুল্য পাগুবগণ তখন দেখানে দ্রৌপদীর বিচিত্র 
বিচরণ দেখিতে থাকিয়া আনন্দ অনুভব কবিতে লাগিলেন ॥৮৩ 

(৮০)""দিবাদুষ্পদমাকীর্াস্ব। ৰ বানি । * “প্পঞচত্বাবিংশদধিক...ম_বা ব কা 
“সপ্ট্চতারিংশদধিক-"- পি, '--সপ্চত্াবিংশদধিক---_নি। 



একবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 
তা) ৪৪০ 

বৈশম্পায়ন উবাঁচ। 
তত্র তে পুরুষব্যান্ত্রাঃ পরমং শৌঁচমাস্থিতাঃ। 
ষড়প্াত্রমবসন্ বীরা ধনগয়দিরক্ষয়া ॥১1 
ততঃ পুর্ব্বোত্তরে বায়ুঃ পবমানো যদৃচ্ছয়া। 

সহঅপত্রমর্কাভং দিব্যং২পন্রযুপাহরৎ ॥২॥ 

তদবৈক্ষত পাঁঞ্চালী দিব্যগন্ধং মনৌরমমূ। 
অনিলেনাহতং ভূমৌ পতিতং জলজং শুচি ॥৩] 
তচ্ছুভ৷ শুভমাসাগ্য সৌগন্ধিকমনুত্মমূ। 
অতীব মুদ্দিতা বাজন্! ভীমদেনযথাব্রবীৎ ॥8॥ 
পশ্য দিব্যং স্থরুচিরং ভীম! পুষ্পমনুভমমৃ। 
গন্ধনংস্থানসম্পন্নং মনসো মম ননদনয্ ॥৫ 
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তত্রেতি। শোচং পবিভ্রতাম্, আস্থিতাঃ গ্লানাদিন! অবলদ্বিতবন্তঃ 1১ 

তত ইতি। পূর্বোত্তবে ঈশীনকৌণাদাগত ইতর্থ, পবমানঃ পবিভ্রতাজনকঃ 1২ 

তদিতি। অবৈক্ষত অপশ্যৎ1 জলজং পরম্, শুচি পবিত্রম্1৩| 
ত্দিতি। শ্রভা শুতলক্ষণ কৃ, শুভং শুভন্থচকমূ, সৌগ্ধিকং স্বভি 181 
পশ্তেতি। অনুত্তমম্ অত্যুততমমূ, গন্ধে সৌবভেণ সংস্থানেন আকাবেণ চ সম্পন্নমূ।৫ 

বৈশম্পীয়ন বলিলেন-_নবশ্রেষ্ঠ মহাবীব পাগুবেরা অজ্জনকে দেখিবার 
ইচ্ছায় অত্যন্ত পবিত্র হইয়! সেই বদরিকামেই ছয় দিন বাঁস কবিলেন 1১॥ 

তাঁহার পব্ ঈশানকোণ হইতে আগত পবিত্র বাযু যদৃচ্ছাক্রমে নু্যেব স্যায় 
অকণবর্ণ স্বর্গীয় একটী সহজ্রদল পদ্ম আনয়ন করিল ॥২) 

বাযুকর্তৃক আনীত দিব্যগন্ধ, মনোহব ও পবিত্র সেই পন্নটী আসিয়া ভূতলে 
পতিত হইল ; তাহা ভ্রৌপদী দেখিলেন /৩া 

বাজ! তাহার পব শুভলক্ষণা দ্রৌপদী শুভস্ুচক, সৌবভসম্পন্ন ও অত্যুত্তম 

সেই পদ্ুটা পাইয়া! অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ভীমকে বূলিলেন--8| 

“মধ্যমপান্তব! অতিমুন্দব ও অত্যুন্তম এই স্বর্গীয় পুণ্পটা দর্শন ককন? 

(১."ধনগষদিদৃক্ষববাঁব কা। (৩) তপশ্ত-পি। 

বন-১৫২ (৮) 



১২১০ মহাভারতে বশ 

ইদগ্চ ধর্মরাজায় গুদাস্তামি পরস্তপ ! | 

হরেদং মম কামায় কাম্যকে পুনরাশ্রমে 0৬ 

যদি তেহহং প্রিয়া পার্থ! বছুনীমান্ত্ুপাহর। 

তান্তহং নেতুমিচ্ছামি কাম্যকং পুনরাশ্রমম্ ॥৭॥ 

এবমুক্তা তু পাঞ্চালী ভীমসেনমনিন্দিতা। 
জগাম ধর্মরাজায় পুষ্পমাদায় ভাবিনী ॥৮| 

অভিপ্রাধন্ত বিজ্ঞায় মহিষ্যাঃ পুরুষর্ষভঃ | 
পরিয়ায়াঃ প্রিষকামঃ স প্রায়াীমো মহাবলঃ ॥৯॥ 
বাতিং তষেবাভিমুখো৷ যতস্তৎ পুষ্পমাগতমূ। 

আজিহীঘুর্জগামাণ্ড স পুষ্পাণ্যপরাণ্যপি ॥১০॥ 
ভারতকৌমুদী 

ইদমিতি। হব আহব, ইদম্ এতজ্জাতীষমূ, কাঁমায কামনাপুবণাষ ৬ 
যীতি। ইমানি এতজ্জাতীষানি পল্মানি। কাম্যবৎ কাম্যকবনস্থম 1৭ 

এবমিতি। ধর্মবাজাঘেতি "গত্যর্থকর্মণি-_” ইত্যাদিনা চতুর্থী । ভাবিনী অন্ধবাগবতী |৮| 
অভীতি। প্রিষাযা ভ্রৌপগ্াাঃ । প্রাযাৎ তথ পুষ্পগানেতুমিতি ভাব: 1 

ভার্তভাবদীপঃ 
তত্রেতি1১| পূর্বোত্তবে ঈশানকোণে |২--৩| শুভা বল্যাণী, শুভং শোভাযুতম্ সৌগ- 

দ্বিকং পন্পজাতিভেদঃ19| গন্ষেতি। সংস্থানমাকাঁবঃ ॥৫॥ হব আহব, ইনমেতজ্জীতীযম্ 

ইহাঁৰ সৌবভও চমতকার, আকুতিও সুন্দৰ এবং ইহা আমার চিত্তের আহ্লাদ 

জন্মাইতেছে ॥৫॥ 
অতএব পবস্তুপ! পুনরায় কাম্যকবনে যাইয়া আমি ইহ! ধর্মরাজকে 

প্রদান কবিব ; স্ুতবাং আমাৰ অভীষ্ট পুবণেব জন্য আপনি ইহা আনয়ন 
ককন॥৬ 

পৃথানন্দন | আমি যদি আপনাৰ প্রিয়া হই, তবে আপনি এই জাতীয় 
বহুতব পদ্ম আনয়ন ককন; আমি সেগুলি কাম্যকবনে লই্যা যাইতে ইচ্ছা 
করি” ॥৭॥ 

ভীমকে এইবপ বলিয়া যশব্ষিনী ও অনুবাগব্তী ভ্রৌপদী সেই ফুলটা 
লইয়া ঘুধিষ্ঠিবের নিকট গমন কবিলেন ৮1 

এদিকে পুকযশ্রেষ্ঠ মহাবল ভীমদেনও প্রিয়তমা! মহিষী ভ্রৌপদীর অভি- 
প্রায় বুঝিয়া তাহারই প্রিয়কাঁধ্য কবিবার ইচ্ছায় প্রস্থান কবিলেন ॥৯॥ 
৪) এবক্া শুভাপাঙ্গী-.জগাম পুষপমাদায ধর্দবাজায ততদাঁবা বকা। 87 
প্রায়াতীমপবাক্রমঃ-পি। 



পর্বণি একবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১২9১১ 

রুকপৃষ্টং ধনুগূহ শবাংস্চাশীবিযোপমান্। 
সবগরাড়িব সংতুদ্ধঃ গ্রভিন্ন ইব কুগ্জবঃ ॥১১॥ (ধুগ্রকম্) 
দদৃণ্ডঃ সর্ধবভূতাঁনি মতাবাণধনুদ্ধবমূ। 
নগ্লানির্ন চ বৈর্লব্যং ন ভয়ং ন চ জন্মঃ 1১২| 
কদাচিজ্ুষতে পার্থমাত্বজং মাতরিশ্বনঃ | 

ব্রৌপগ্ঠাঃ প্রিয়মন্ধিচ্ছন্ স বাহুবলমাশ্রিতঃ ॥১৩| 
ব্যপেতভয়সম্মোহঃ শৈলমভ্যপতদ্বলী | 

স তং দ্রমলতাগুলা-চ্ছন্নং নীলশিলাতলম্ ॥১৪॥(বিশেষকম্) 
গিবিং চচারাবিহবঃ কিন্নরাচরিতং শুভমৃ । 

নানাব্ণধরৈশ্চি্রং ধাতুজ্রমমূগাগ্ুজৈঃ ॥১৫1 

ভাবতকৌমুদী 

বাতমিতি। আজিহীধু? আহর্ত,মিচ্ছুঃ, তমেব বাতম্ অভি লক্গীকৃত্য স্থিতং মুখং যন্ত সঃ। 
কনপৃষ্ংসবণণ্থচিতপৃষ্টম্ গৃহ গৃহীত । মুগবাট্ সিংহঃ। গ্রতিন্নো মদল্াবী ॥১০-১১৪ 

দ্দৃতুবিতি। গ্লানিঃ শ্রম বৈর্ুব্যং বিহ্বলতা, সন্রমো ব্যন্ততা। জুষতে দেবতে আশরবতীত্যর্থঃ | 
পার্থ, ভীমম্, মাতবিশ্বনো। বাযোবাত্বজমূ। ল ভীমঃ 0১২--১৪। 

অথ ষড়ভিঃ গ্লোকৈঃ কুলকেন গমনং বর্ণযতি-গিবিমিতি। অবিহবঃ শত্রহস্তা, 

ভাব্তভাবদীপঃ 
/৬--১৭। প্রভিন্নো মত্তঃ॥১১1 গ্ানিবৈরুব্যে দেহচিত্্যোববসাদৌ, ভষং তৎকাবণং 
স্বোচ্ছ্বুদ্ধিঃ, ভষাভাবাদেব ম্যা যত্বেন গন্তব্যমিত্যাদবঃ সন্ত্রষঃ 1১২॥ সোহপি তং ন জুষতে 

ভীমদেন ব্বর্ণথচিত ধন্ধু এবং সর্পতুল্য বাঁণসমূহ লইয়া-_বাহা হইতে সেই 
ফুলটা আসিয়াছিল, সেই বাধুবই অভিমুখ হইযা আবও বহুতব পুষ্প আনয়ন 
করিবার ইচ্ছায় জ্ুদ্ধ সিংহ ও মদত্রাবী হত্তীর স্ায় দ্রুত গমন করিতে লাগি- 
লেন ॥১০-_-১১ 

তখন সকল প্রানী, মহাবাণ-কাম্মূ্কধাবী ভীমসেনকে দেখিতে লাগিল। 

পবিশ্রাম, বিহ্বলতা, ভয় ও ব্যস্তত। ইহাঁৰ কোনটাই কখনও পবননন্দন ভীম- 

সেনকে আশ্রয় করে নাই? তাই সেই অবস্থায়ই বলবান্ ভীমসেন আপন 
বাহুবল অবলম্বন করিয়। ভ্রৌপদীব প্রিবকাধ্য কবিবাঁব ইচ্ছা ভব ও মোহ 
পরিত্যাগপূর্বক বৃক্ষ* লতা ও গুলে আবৃত এবং নীলশিলাব্যাপ্ত পববতের 

অভিমুখে গমন কবিতে লাগিলেন ॥১২--১৪॥ 

তাঁহাব পব তিনি সেই মঙ্গলময় পর্র্বতে কিছু কাল বিচবণ কবিলেন 7 নে 

পর্বতে কিন্নবণ বিচব্ণ কবিত এবং নানাবর্ণের ধাতু, বৃদ্ধ, পশু ও পক্ষী ছিল; 



১২৯২ মহাভারতে ব্ন- 

সর্ববভূষণস্পূর্ণৎ ভূমেভূর্জমিবোচ্ছি তম্। 
সর্বর্ত,রমণীয়েযু গম্বমাদনসানুযু ॥১৬॥ 

সক্তচক্ষুরভিপ্রাযান্ হুদয়েনানুচিন্তযন্। 
পুংস্কোকিলনিনাদেষু ঘট পদাঁচরিতেষু চ ॥১৭॥ 
বদ্ধশ্রোভ্রমনশ্চক্ষুর্জগ|মামিতবিক্রমঃ | 
আজিত্তরন্ স মহাতেজাঃ সর্বব্তৃকুম্থমোদ্তবম্ ॥১৮| 
গন্বমুদ্ধতমুদ্দামে! বনে মত্ত ইব দ্বিপঃ। 
বাজ্যমানঃ স্থপুণ্যেন নানাকুস্তমগ্রন্ধিনা ॥১৯। 

পিতুঃ সংস্পর্শশীতেন গন্ধমাদনবায়ুনা । 
্রিয়মাণশ্রমঃ পিত্রা সম্প্রহষ্টতনূরুহঃ ॥২০॥ (কুলকম্) 

ভারতকৌমুদী 
অমিতবিক্রম* মহাতেজান্চ স ভীমসেনঃ, সর্বর্তবমণীষেযু গন্ধমাদনন্ত সাম্ুযু সমতলদেশেযু, 

সভতচক্ষুঃ সৌনর্ধ্যাতিশবাৎ লগ্ন» অভিপ্রীযান্ অভিপ্রেতবিষযান্ শক্রজযাদীন্, হদয়েন , 
অনুচিন্তযন্, পুংক্কোকিলনিনাদেযুঃ যট্পদানাং ভ্রমবাণাম্ আচবিতেযু বিচবণেষু চ, বদ্ধানি 
চম্থকাবিস্বাদ্যথাস্তবং নিবেশিতানি শ্রোত্রনশ্চক্ষুংষি যেন সঃ সর্ধর্ডকুক্থমোস্তবম্ উদ্ধতম্ 
অভিনবস্থাৎ প্রবলং গন্ধম, আজিম্রন্, তথা সাধাবণপুত্রান্তিকে সাধাবণন্ত পিতুঃ সংস্পর্শবৎ 

শীত; শীতলন্েন, জুপুণ্যেন অতিপবিভ্রেণ, নানাকুন্থমগন্ধিনা, পির! শ্বজনকেন, গন্ধমাদন- 
বাধুনা, বীজ্যগান: অতএব হ্িমাণশ্রমঃ আশ্র্ধ্যাচ্চ সম্প্রহটতন্কহঃ রোমাধ্িতদেহস্চ 
ন্, বনে মন্তো দ্বিপো৷ হস্তীব, উদ্দাম উদ্রিভদপশ্চ সন্, কিন্নবৈঃ আচিবিতং সমস্তাঘিচবিতম্, 
ভং মঙ্গলববম্, নানাবর্ণধবৈঃ ধাতবো গৈবিকাদযঃ দ্রণা বুন্মাঃ মুগাঃ পশবঃ অগুজাঃ পক্ষিণশ্চ 

তৈ, চিত্রং বিচিত্রীকৃতম্, জতএব সর্বভূষণসপ্পূর্ণম্, উচ্ছিতম্ উত্তোলিতম্, ভূমেঃ পৃথিব্যাঃ 
ভুদরমিব স্থিভস্, গিবিং পর্ব্বতমূ, চচাব বাম, পবং জগাম চ ॥১৫--২০| 

তাহাতে সকল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত পৃথিবীব উত্তোলিত একখানি বাহুর ন্যায় 
সে পর্ধবতটাকে দেখা যাইতেছিল। তদনভ্তব ভীগসেন অভিপ্রেত বিষয় মনে 
ননে চিন্তা কবিতে থাঁকিঝা৷ গমন কবিতে লাগিলেন; তখন সকল খতুতেই 
বমণীয গদ্ধমাদনপর্র্বতের সমতলস্থানে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে থাকিল; 
কোকিলেব দবে কর্ণ ও মন নিবিষ্ট হইতে লাগিল; কোথাও ভ্রমবেব ভ্রমণ 
নয়ন আকর্ষণ কবিল; কোথাও সমস্ত খতুতেই উৎপন্ন পুণ্পসমূহের উদ্দাম গন্ধ 
আভ্রাণ কবিলেন এবং পুত্রের নিকট পিতাঁব সংস্পর্শ যেমন শীতল হয়, তেমনই 
প্রীতল, পদিত্র ও নানাকুন্ুমসৌরভবাহী গন্ধমাদনচাবী পিতা বাধু আনিয়া 
বীঁজন করিয। শাহার পদ্িশ্রম দূর করিতে লাগিলেন ; এই অবস্থায় অমিত- 
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স যক্ষগন্ধর্ববন্থরব্রন্মধিখণসেবিতমৃ। 
বিলোকয়ামাস তদা পুষ্পহেতোববিন্দমঃ ॥২১॥ 
বিষমচ্ছদরচিতৈরনুলিপ্ত ইবানুলৈঃ। 
বিমলৈর্ধাতুবিচ্ছেদৈঃ কাঞ্চনাগ্জীনবাজতৈঃ ॥২২॥ 
সপক্ষমিব নৃত্যন্তং পার্লগ্নৈঃ পযোধবৈঃ। 
মুক্তাহারৈরিব চিতং চ্যুতং প্রজ্রবণোদকৈঃ ॥২৩| 
অভিরামদবীকুপ্ত-নিঝ'রোদককন্দরমূ। 
অগ্নরোনৃপুবরবৈঃ প্রনৃতবরবহহিণম্ ॥২৪। 
দিখাবণবিষাণা্রৈর্ঘফ্টৌোপলশিলাতলমৃ। 
অস্তাংশুকমিবাক্ষো ভ্যৈনিন্নগানিঃস্থতৈর্জলৈঃ ॥২৫।(কুলকম) 

ভাব্তকৌমুদী 
অথ পঞ্চভিঃ কুলকেন পুষ্পান্েষণং বর্ণঘতি-স ইতি। তা অবিন্দমঃ স ভীম বিষমৈ- 

রুচাবচৈশ্দৈবুক্ঘপতৈ বচিতাঃ ককতান্তৈবুর্দপত্রৰপৈবিত্যর্থ, অদুলৈবন্ুলীভিঃ, কাধনাঞ্জনত 

বাজতৈঃ স্বর্ণকজ্জলবজতবর্ৈঃ বিমলৈঃ, ধাতুবিচ্ছেদৈঃ বিচ্ছিনৈৈরিকাদিধাতুভিঃ করণৈঃ, 
পর্ধতেনৈব বত্রণ$ অন্থলিগ্ত ইব সন্ত পুঙ্পহেতোঃ য্দগঞ্র্ধ-হবরক্মবিগণনেবিতদ্, 
পার্থ: পবোধবৈর্মেঘৈ,. সপন্মং নৃত্যন্তমিব স্থিত, পার্বলপ্লমেঘানাং পক্ষদ- 
চ্লনারদিতি ভাবঃ ১ প্রন্নবণোদকৈনিঝ রজলৈঃ, চ্যুতং ল্পিতম্, অতএব বুক্তাহাবৈশ্চিতং 
ব্াপ্তমিব স্থিতম্, নিব বজলানাং মুক্তাহাবতুল্যতুভ্রবণত্থাদিত্যাশযঃ, অভিবামাঃ ভুন্দলাঃ 
দর্য্যো গুহাঃ কুগ্তা লতাগ্যাবৃতস্থানানি নিঝ'বোদকানি কন্দবা গর্ভাশ্চ যন্ত তম্, পকন্দবো- 

ইঞফুশে। বিববে চ গুহাযাঞ্চ” ইতি হেমচন্্রঃ ঃ অপ্পরোনৃপুরববৈ; প্রনৃভা বরাঃ শ্রেটা বহিণো 
ভাবতভাবদীপঃ 

সেবতে। তত্র হেতুঃ__আত্মজমিতি। মাতরিশ্বনো বাযোঃ সার্ঘঃ 1১৩--১৬ অভিপ্রাবান্ 
দেবহিগন্ব্বাদিলীলোন্যনহেতুন্ পুষ্পকুশাদিসংস্তরান্ 1১৭১৯ পিভূর্বথা পুষ্পর্শঃ 

শীতস্তাদৃক্ স্পর্শবতা বাধুনেত্যর্থঃ | পিত্রা বাধুনা [২০২১1 ধাত়ুবিচ্ছেদৈর্বাতুভেটৈ:। 
অঙ্থুলৈরিব বিষমচ্ছটৈঃ সঙধপরণাদিভিনীনাধাতুবপ্রিতপত: বচিতৈঃ, বলিভিস্রিপুপ্যান্সন 
নিপ্ত ইবেত্যর্চ। আঞ্সনেতি কৃষ্ধাতুগ্রহণং পীতরুষশ্রেতধাতুভিপিত্যর্থ 1১১1 পলেবটৈ 

দেখৈ: ॥২আ। দৃরী বিলগৃহমত কন্দবং অহাপ্রপাত অভিবামা দরীপ্রভৃতলে যঙ্গিন্ "১৪ 
বিবাণা্রতাগ্রেঃ। “বিষাণং কুষ্ঠকে ক্রীবং তিছু শঙ্দেভদন্থযোপবিতি চেদ্না । শিলিও 

বিক্রম, মহাঁতেজা ও শন্রহন্তা ভীমসেন বনে দত্ত হস্তীব ভা উদ্দামবেগে 
চলিতে লাগিলেন ॥১৫_-২০॥ 

তখন শত্রদমনকাবী ভীমসেন পদ্বপু্গ লইবাঁক জন্য সেই পর্ত্হটা পর্যা- 
বেক্ষণ করিতে থাকিলেন। সে পর্বতে দেবতা, বক্ষ, গদ্ধর্ক ও প্রদ্মযিগণ বিচরণ 

(২২) বিষমজ্ছেদরচিতৈ:_-পি 



১২১৪ মহাভারতে বন- 

সশস্পকবলৈঃ স্বস্থৈবদূরপরিবর্তিভিঃ | 
তয়ানভিজৈৈর্ঘরিণৈঃ কৌতুহলনিরীক্ষিতঃ ॥২৬। 
চালয়ন্রুবেগেন লতাজালান্যনেকশঃ। 
আক্রীড়মানো' হুকটা! শ্রীমান্ বাযুন্থতো! যযৌ ॥২৭॥ (ঘুগ্মকম্) 
প্রিযামনোরথং কর্তৃুষ্ঘতস্চারুলোচনঃ। 
প্রা; কনকবর্ণাভঃ সিংহদংহননো যুবা 1২৮ 
অত্তবার্ণবিক্রান্তে৷ মস্তবাঁবণবেগবান্। 

মত্তবারণতীজ্রাক্ষো৷ মতবারণবারণঃ ॥২৯।॥ 

ভারতকৌমুদ্রী 
মযুবা যত্র তম্, দিথাবণানাং দিগরভিনাং বিষাণাগর্ভাগ্রেঃ সষ্টানি উপলা বতানি 
শিলাতলানি চ যন্ত তম্, তথা অক্ষোভ্যোর্বেগাতিশযাদাধুনা অচালনীষৈঃ, নিয়গাষা নষ্চা 
নিঃহতৈর্জলৈঃ কবণৈঠ শ্রন্তাংশুকমিব আলিতবন্ত্রমিব, নদীজলানাং নিয়গমনাদত্ত্বৎ শুল্ত্বাচ্চেতি 
ভাব, বিলোকযামাঁস গিবিমিতান্ুকর্ষঃ ॥২১-২৫| 

পুনর্গমনমেব বর্ণঘতি দ্বাভ্যাং যুগ্নকেন- সশপ্পেতি। হটাত! শ্রীমান্ বাযুজ্্তো ভীমঃ ১ 
সশঙ্পকবলৈ: মুখগ্রবেশিতঘাসসহিতৈঃ, শবস্থৈঃ স্বশ্স্থান এব স্থিতৈঃ, অদুরপবিব্ভিভিঃ অদৃব- 
স্থিতৈ, ভযানভিজৈর্হবিণৈঃ কৌতুহলনিবীক্ষিতঃ , উকবেগেন দেহস্ত মৃহতা বেগেন, 

অনেকশো৷ লতাজালানি চাঁলযন্, আক্রীডমাঁনো! বিশেষেণ ক্রীডঙ্গিব চ সন, যযৌ ॥২৬--২৭| 
ইদানীং চতুভি; কলাপকেন পুষ্পান্বেষণায ভীমূন্ত বিচবণং বর্ণ্যতি__প্রিষেতি। গ্রাংগুঃ 

করিতেন। আর, মেঘসমূহ আসিয়! পার্থে লাগিতেছিল এবং চলিতেছিল, তাহাতে 
পর্ধ্বতটা যেন নাঁচিতেছিল এবং নির্ঝরের জল পঁডিতেছিল, তাহাতে পর্ববতটা 

যেন মুক্তার হাঁবে ব্যাপ্ত ছিল; আর তাহাঁৰ গুহা, কুগ্তঃ নির্ঝরের জল ও গর্ত 
মনোহব ছিল; অঞ্পবাদের নূপুরের রবে ময়ুব্গণ নৃত্য কবিতেছিল ; দ্রিগং 

হস্তিগণেব দস্তাগ্রে তাহাব রত্ব ও প্রস্তরসমূহ ঘধিত ছিল এবং নিপ্পন্দ নদীৰ 
জল নীচে গিয়াছিল, তাহাতে পর্ববতটার পবিহিত বস্ত্র যেন স্বলিত হইয়াঁ- 
ছিল ॥২১-_-২৫॥ 

হষটচিত্ত ও সুন্বরাক্ৃতি ভীমসেন শরীবেব গুকতর বেগে অনেক লতাসমূহ 
স্থণলিত করিয়া ক্রীড়া কবিতে কবিতেই যেন গমন করিতে লাগিলেন; তখন 
অনুরবন্ঁ নির্ভয়চিত্ত হবিণগুলি মুখেব ভিতরে ঘাস বাখিয়া এবং ন্ব স্ব স্থানে 

থাকিয়াই কৌতুকের সহিত তাহাকে দেখিতে থাঁকিল ॥২৬--২৭ 
তদনস্তব সুন্দরনয়ন, উন্নতদেহ, কাঞ্চনবর্ণ, সিংহের ন্তায় দৃঢ়শবীব, মত্ত হ্তীর 
(২৬) সশ্পকবলৈঃ সু পি । (২৭) চালযানঃ স বেগেন_-বা ব ক|। 

র 
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প্রিয়পার্খোপবিষটাভিব্যাবৃভাভিবিচে্িতৈঃ | 
যক্ষগন্ধরর্বযোষাভিরদৃশ্টা ভিনিবীক্ষিতঃ ॥৩০॥ 

নবাবতারো রূপস্ত বিক্রীড়ন্িব পাগুবঃ। 
চচার বমণীয়েষু গন্ধমাদনসানুষু ॥৩১॥ (কলাপকম্) 

ংস্মবন্ বিবিধান্ ক্লেশান্ ছুর্য্যোধনকৃতান্ বহুন্। 
দ্রৌপপ্ধা বনবাসি্তাঃ প্রিয়ং কর্তৃং সমুগ্ভতঃ ॥৩২। 
সোইচিস্তযদ্গতে ব্বর্গমর্ছনে মি চাগতে। 
পুঙ্পহেতোঃ কথং স্বা্্যঃ কবিষ্যতি যুধিঠিবঃ 1৩৩| (যুগ্নকম্) 
স্নেহান্নরবরো নূনমবিশ্বাসাদ্বিলস্ত চ। 
নকুলং সহদেবঞ্চ ন মোক্ষ্যতি যুধিঠিরঃ 1৩৪) 

ভারতকৌমুদী 
উন্ততদেহঃ। সিহহস্তেব সংহননং শবীবং যন্ত সঃ। মভ্তো বারণো হস্তীব হিত্রান্তো 
বিক্রমবান্, মতো বাবণৌ হস্তীব বেগবান্, মস্ত বাবণস্ত হস্তিন ইব তামে অক্গিণী যস্ত সঃ 
তথা মত্তং বাবণং হন্তিনং বাঁবষতীতি সঃ বপশ্ত নবাব্তাবঃ পবমসুন্মর ইত্যর্ঘ) অতএব 
্রিপার্থোপৰিষ্টাভিঃ, লভাদিবাবধানাভীমেনাদৃাভি:, ব্যাবৃস্তাভিঃ পবিবৃত্তাভিঃ, যষ্গন্বব- 
যোষাভিঃ বিচেষ্টিতৈঃ প্রিষ্ভযাপ্তঙ্লীবিশেখৈঃ, নিরীশ্িতঃ, পাওবো ভীমঃ, বিক্রীভন্গিৰ 
বমণীষেযু গন্ধমাদনসান্থযু চচাব ॥২৮--৩১| 

যুাকেন চিন্তামাহ--সংশ্মবন্নিতি। প্রিষং পুষ্পাহিরণমূ। কথং কিম্1৩২-_৩৩ 

স্নেহাদিতি। বলস্ত নিজশক্তেঃ ৷ ন মোক্ষাতি সন্গিধানাদিতি শেষঃ 1৩৪॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
দমপাষাণাঃ শযনাসনযোগ্যাঃ উপলাব্তন্যে। শশ্পং বালতৃণম্, কবলো! গ্রাসম্তদ্যুভৈঃ 1২৫২৭ 

কনকব্র্ণাতঃ গীতদীপ্তিঃ সিংহসংহননঃ সিংহবদ্দৃান্সঃ 1২৮| বাণানামপি বাবণে। নিবাবকঃ 

॥২৯| . অংগ্রামাদৌ বিচেষ্টিতৈর্যাবৃত্তীভিনিশ্টেষ্টাভিবেকাগ্রাভিবিত্যর্থঃ 1৩০| বপন্ত 

শ্থায় বিক্রমশালী, মত্ত হস্তীর স্যাঁষ বেগবান মত্ত হস্তীর হ্ঠায় তাঅনেত্র, মত্ত 
হস্তিনিবাবণসমর্থ এবং বপের যেন নূতন অবতার ভীমসেন প্রিয়তম! দ্রৌপদী 
অভীষ্ট পৃৰণ কবিতে উদ্ধত হইয়া বমণীয় গন্ধমাদনপর্্বতের সমতল ভূমিতে 
বিচবণ কবিতে লাগিলেন? তখন পতির পার্খেই উপবিষ্ট অনৃত্য যচ্ষ ও গন্ধববব- 
গণের বম্ণীরা ফিবিয়া ফিবিয়া ভঙ্গীক্রমে তাহাকে দেখিতে থাঁকিল ॥২৮--৩১॥ 

তখন ভীমসেন হুর্যোৌধনকৃত নানাবিধ বহুতব ক্লেশ স্মবণ কবিতে থাকিয়া 

বনবাদিনী দ্রৌপদীৰ প্রিয়কার্ধ্য কবিতে উ্ভত হইয়া চিন্তা কবিলেন-_ “অর্জুন 
অগ্রশিক্ষার জন্যে ত্বর্ণে গিষীছে, আমিও পদ্পুষ্পেব জন্ত এদিকে আসিষাছি; 

এ অবস্থায় পৃজনীয় যুধিষ্টির কি করিবেন ॥৩২--৩৩| 



১২১৬ মহাভারতে বন 

কথং নু কুন্তমাবাপ্তিঃ স্তাচ্ছীপ্মিতি চিন্তষন্। 

প্রতন্থে নবশার্দ.লঃ পদ্ষিবাড়িব বেগিতঃ ॥৩৫॥ 
সজ্জমানমনোদৃষ্টিং কুল্েধু গিবিসানুষু। 
দ্রৌপদীবাক্যপাথেয়ো ভীমঃ শীঘ্রতরং যযৌ ॥৩৬| 
কম্পধন্ মেদিনীং পঞ্ত্যাং নির্ঘাত ইব পর্বন্থু। 
ত্রাসযন্ মুগযুখানি বাতরংহা বুকোদব? ॥৩৭॥ 

সিংহব্যাত্রমুগাংশ্চৈব মর্দ্যানো! মহাবিলঃ | 
উন্মূলয়ন্ মহাবৃক্ষান্ পীড়ঘংস্তবদা বলী ॥৩৮| 

লতা বল্লীশ্চ বেগেন বিকর্ধন্ পাঁুনন্দনঃ। 

উপধূ্যপৰি শৈলাগ্রমারুরুত্ফ্বিব দ্বিপঃ। 
বিনর্দমানোহতিভূশং সবিদ্যুদিব তোষদঃ ॥৩৯॥ (কলাপকম্) 

_ ভাবতকৌমুদী িশিশা 
বখমিতি। কুস্ছমাবাণ্তিঃ তৎ্পরপুপ্পপ্রাপ্তিঃ ৷ নবশার্দৎলো ভীমঃ ॥৩৫| 

পুনশ্চতুভিঃ কলাপকেন গমনমেৰ বরণ্যতি সঙ্জেতি। ফুল্লেবু ফুল্পপুষ্পবস্বাদিতি ভাব:। 
নির্ধাতো বার্তাহতবাতিপাতঃ। তগা চ তিথিতধৃত! শ্মতি-_“্যাত্তরীক্ষে বলবান্ মারুতো 

মকতাহতঃ। পতত্যধঃ স নির্ধাতো জাযতে বাধুসন্ব: ॥” পর্ব পূর্ণিমাদিব তত্রৈব 
প্রাণ ত্সস্তবাৎ্। বাতবংহা বাতবেগঃ। তবসা বেগেন। ল্রতা বৃক্ষাদীনাং শাখাঃ, 
“দমে শাখালতে” ইত্যমবঃ, বঙগীর্পতাঃ ৷ ছিপো হস্তী। বিনর্দমানো বীবন্বভাবাদেব গঞ্জন্। 
বটপাদোহ্যং শ্লোকঃ 1৩৬৩৯ 

নিশ্চঘই নবশ্রেষ্ঠ ঘুধিষ্টির নিজেব শক্তিব উপবে বিশ্বাস না থাকায় নকুল 
ও সহদেবকে নিকট হইতে ছাঁভিবেন না ॥৩৪। 

স্ুতবাং কি কবিষা শীঘ্রই সে পুষ্প পাইব এইরূপ চিন্তা কবিতে থাকিয়া 
নবশ্রেষ্ঠ ভীমসেন গকড়েব ন্যায় বেগবান্ হইয়া গমন কবিতে লাগিলেন ॥৩৫। 

মহাবল ও বাুব হ্যাঁ বেগবান্ পাঙুনন্দন ভীমসেন দ্রৌপদীর বাক্যমাত্র 
পাঁথেয লইযা, পর্ধবকাঁলীন নির্ধাতেব ন্যায় চরণযুগলদ্বারা ভূতল কম্পিত 
কবিয়া, হুবিণ্গণেব ভব জন্মাইিয়া, সিংহ, ব্যা্র ও অন্যান্য পশুদিগকে মন্দিত 
কৰিতে থাঁকিয়া, বেগে বিশাল বৃক্ষগুলিকে নিপীড়িত ও উন্ম,লিত কবিযা, 
পর্বতাঁবোহী হস্তীব ন্যায় বেগে শাখা ও লতাঁসমূৃহকে আকর্ষণ কবিতে থাকিয়া, 
এবং বিছ্ুৎসমন্িত মেঘেব ন্যায় অতিতীত্র গর্জন করিতে থাঁকিঘ! অতি দ্রুত 
গমন করিতে লাগিলেন; সে অবস্থাতেও তাহাবৰ মন ও দৃষ্টি পর্র্বতেব সমতল 
ভূমিতে আকুষ্ট হইতে থাকিল ॥৩৬--৩৯া 

পাপা পল 



পর্ব্বণি একবিংশত্যবিকশততযোহ্ধ্যায়ঃ | ১২১৭ 

তেন শবেন মহত ভীম্ত গ্রতিবোধিতাঃ। 
গুহাং সংতত্যজুর্ব্যাত্রা নিলিলুযুর্বনবাসিনঃ ॥৪০ 
সমুৎপেতুঃ খগান্স্তা মৃগযুথানি ছুন্দরবু। 
খনক্ষাস্চোহসস্থজুরুক্ষাংস্তত্যজূর্থরযো গুহাম্। 
ব্যজ্স্তত্ত মহাসিংহা৷ যহ্ষাণ্চ ব্যলোকয়ন্ ॥৪১| 
তেন বিত্রাসিতা নাগাঃ কবেণুপবিবাবিতাঃ। 
তদ্বনং সংপবিত্যজ্য জগ, বন্যন্মহাবনম্ ॥৪২। 

 বরাহমগসিংহাস্চ মহ্ষা্চ বনেচরাঃ। 
ব্যাম্রগোষায়ুসংঘাশ্চ প্রণেদ্গবয়ৈঃ সহ ॥৪৩| 
বথাঙসংঘ। দাত্যুহা হংসকারগুবপ্নবাঃ । 

গুকাঃ পুংক্কোকিলাঃ ক্রৌঞ্চা বিসংজ্ঞা ভেজিরে দিশঃ 1880 

ভারতকৌমুদী 

জেনেতি। প্রতিবোধিতা জাগবিতাঃ| নিলিন্যুবন্তবালে নিলীনাঃ বনবাধিনো ব্যা্াঃ 1৪1 
সমিতি। খগীঃ পক্ষিণঃ | খক্ষা ভন্ন.কা্ হবযঃ সিংহাঃ। অধমপি ফ্টপাদঃ শ্লোকঃ 18১1 
তেনেতি। নাগ! হস্তিনঃ, কবেণুভির্থস্তিনীভি: পবিবারিতাঃ পবিবেষ্টিতাঃ 1৪২1 

বধাহেতি। গৌষাধুঃ শূগালঃ। প্রণেছুঃ ভযাৎ ক্রোধাচ্চ ককবুঃ ॥৪৩| 

ভাবতভাবদীপঃ 
দৌর্ঘ্ন্ত। ্রপং স্বভাবে সৌন্দর্যে” ইতি মেদিনী ॥৩১--৩৬ নির্ধাত উৎপাত পর্বন্থ 
উত্পবেষু ॥৩৭॥ পোৌঁথযন্ মর্র্যন্।৩৮ লতা ভূচবা, বলী বৃক্ষচবেতি ভেদঃ 7৩৯__৪০1 
অবলোকযন্ ব্যলোকঘন্ 1৪১--৪৩| বথাঙ্গসাহ্বাশ্চব্রসমাননামানশ্চক্রবাকা ইতি যাঁব। 

নিদ্রিত ব্যাম্রগণ ভীমেৰ সেই বিশাল শব্দে জাগবিত হইয়া গুহা ত্যাগ 

করিতে লাগিল এবং বনবাসী ব্যান্রেবা অন্তবালে লুকাইতে থাকিল ॥8৪০। 
এব্ং পক্ষিদমূহ ভীত হইযা উডিতে লাগিল, হবিশগণ পলায়ন কবিতে 

থাকিল, ভল্ল.ক সকল বৃক্ষ পরিত্যাগ কবিতে লাগিল, সিংহগণ গুহা ত্যাগ 

কবিতে থাকিল, মহাসিংহ সকল হাই তুলিতে লাগিল এবং মহিবগণ দেখিতে 
থাঁকিল 18১1 

আব, হস্তিনীবেষ্টিত হস্তিগণ সেই শব্দে ভীত হইয়া সে বন পরিত্যাগ 
কবিষা অন্ত মহাবনে যাইতে লাগিল ॥৪২1 

বনচর ববাহ, হরিণ, সিংহ, মহিষ, ব্যাপ্ত ও শুগালসমূহ গবয়গণেব সহিত 

বৰ কবিতে লাগিল 1৪৩। 
(৪৩)-“ব্যান্তা গোমাধুসংঘাশ্চ_-কা। (৪৪) বথাঙ্গসাহ্বা দাত্যুহাঃ_-বা ব কা নি। 

বন-১৫৩ (৮) 



১২১৮ মহাভারতে ব্ন- 

তথান্যে দর্গিতা নাগা মহ্ষা্চ মহাবলাঃ। 

সিংহবযাস্ান্চ সংক্রুদ্ধা ভীমসেনমথীপ্রেবন্ ॥৪৫1 

শকৃল্ম, বরঞ্চ মুধগানা তয়বিভ্রান্তমানসাঃ। 

ব্যাদিতাস্তা মহারৌদ্রা ব্যনদন্ ভীষ্ণান্ রবান্ ॥8৬] 

ততো বায়ুস্তঃ ক্রোধাৎ স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ। 

গজেনান্তান্ গজান্ শ্রীমান্ সিংহং সিংহেন বা বিভুঃ 

তলপ্রহারৈরন্যাংশ্চ ব্যহন পাঁগডবো বলী ॥৪৭॥ 
তে বধ্যমান! ভীমেন সিংহব্যাত্তরক্ষবঃ | 

ভয়াদিসন্ূভীমং শরম্মতরঞচ সুজ্রবু$ 0৪৮ 
প্রবিবেশ ততঃ ক্ষিগ্রং তানপাস্ত মহাবলঃ | 

বনং পাঁওুহ্তঃ শ্রীমান্ শব্দেনাপুরয়ন্ দিশঃ ॥৪৯| 

ভারতকৌমুদী 
বথাঙ্গেতি। বথাঙ্গসংঘাশ্চক্রবাবসমূহাঃ। বিসংজ্ঞ ভষাদচেতনপ্রায়াঃ 188॥ 

তথেতি। নাগী হস্তিনঃ। আব্রবন্ আক্রমিতুমাগচ্ছন্ 19৫1 
শরুদিতি। শরৎ ঝিষ্টাম্। ব্যনদন্ অবুর্বন্, অপবে নাগীদষ ইতি শেষঃ ॥৪৬| 
তত ইতি শ্রীমান্ কান্তিমান্, বিভুঃ শিক্ষাপ্রভাববান্। অযমপি বট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪৭া 

তইতি। তরু্া্বিশেষঃ | বিসমমজুবিহায যযুঃ, ুরবমুগুচুঃ 1৪৮1 
চক্রবাক, ভাহুক, হীস, বাঁলিহীস, পিবল, শুক, কোকিল ও কৌচবকপক্ষী 

প্রায় স্জ্ঞাবিহীন হইয়া নানাদিকে পলায়ন কবিতে থাকিল ॥8৪॥ 

আর, দিত ও মহাঁবল অন্থান্ত হস্তী, মহিষ, সিংহ ও ব্যান অত্যন্ত জুদ্ধ 
হইয়। ভীমকে আক্রমণ করিতে আসিল ॥৪৫॥ 

অতিভয়ঙ্বর অপব কতকগুলি জন্ত ভয়ে বিচলিতচিত্ত হইয়া বিষ্ঠা ও মৃত্র 

ত্যাগ করিতে থাকিয়া, মুখব্যাদান করিয়া, ভীষণ গর্জন করিতে লাগিল 7৪৬1 
তদনন্তর সুন্বর, শিক্ষানিপুণ ও বলবান্ ভীমসেন ক্রোধবশত; আপন 

বাহুবলেব উপবই নির্ভর করিয়া হত্তীদ্বারাই অন্ত হস্তী, সিংহদ্বারাই অন্ত দিংহ 
এবং হস্তদ্বাবা অন্যান্য জন্ত বধ করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥ 

ভীমসেন সেইভাবে বধ কবিতে থাকিলে অন্যান্ত সিংহ, ব্যাত্র ও তরক্ষু 
(কেঁছুয়া বাঘ) ভয়ে ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিল এবং ঝিষ্ঠামুত্র ত্যাগ করিতে 
থাঁকিল 7৪৮1 

তাহার পর মহাঁবল ভীমসেন সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া, শব্দে সকল 
দিক্ পুর্ণ করিতে থাকিয়া সত্বর বনের ভিতব প্রবেশ করিলেন ॥৪৯॥ 

পপি বাপ 
০০ 
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অথাপশ্থন্মহাবাহুর্গদবযাদনসানুষু। 
স্বরম্যং কদলীষগ্তং বহুযৌজনবিস্তৃতম্ ॥৫০॥ 
তমতভ্যগচ্ছদেগেন ক্ষোভিয়িষ্যন্ মহাবলঃ। 
মহাগজ ইবাস্রীবী প্রভঞ্জন্ বিবিধান্ দ্রমান্ ॥৫১॥ 
উৎপাঁট্য কদলীন্তস্তান্ বহুতালসমুচ্ছ য়াম্। 
চিক্ষেপ তরসা ভীমঃ সমস্তাদ্বলিনাং বরঃ | 

বিনদন্ স্থমহাঁতেজ। নৃসিংহ ইব দপিতঃ ॥৫২| 
ততঃ সংশ্যপতং্তত্র হুবহুনি মহান্তি চ। 
রুরুবানবযুথানি মহ্ষাম্চ জলাশ্রয়াঃ ॥৫৩| 

ভাঁবতকৌমুদী 
প্রেতি। তান্ নাগাদীন্, অপাস্ত বিহায। শ্রীমান্ হুন্দবারৃতিঃ 1৪৯1 

অথেতি। গন্ধমাদনন্য সান্ধ্য সমতলভূমিযু। কদলীবগং কদলীবনম্ 1৫০1 
তমিতি। ক্ষোভযিষ্ন্ আলোভযিষ্বন্। আত্রাবী মভ্রাবী 1৫১॥ 

উৎপাট্যেতি। বহ্বশ্চ তে তালবত্তীলবৃক্ষবৎৎ সমূচ্ছ্যা উন্নতান্চেতি তন্। তরসা 

বেগেন। নুমিধহো! ভগবদবতারো নরসিংহঃ|। ষট্পাদোহ্ং গ্লোকঃ ॥৫২॥ 

তত ইতি। সং্যপতন্ সমাগচ্ছন্। রুরবো হবিণবিশেষাঃ 1৫৩1 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
দাত্যুহো৷ মযৃবশ্টাতকো বা!। দ্দাত্যুহঃ কালকণ্ঠকে চাতকেৎপী”তি মেদিনী 188॥ কবেশু 
শরেণ হস্তিনীকৃতেনোত্তেজনেন পীডিতাঃ। “শরভূত্তেজনে বাঁণে” ইতি মেদিনী 1৪৫--৫০| 

আল্মাবী মন্তীজ ইবেতার্থঃ ॥৫১। কদলীন্ত্তান্ মৃগবিশেষ্পাদান্। "বস্তাবৃক্ষেঘ কদলী 

তদনস্তব মহাঁবাহু ভীমসেন গন্ধমাদনপব্্বতেৰ সমতল ভূমিতে বহু যোজন- 

বিস্তৃত অতিমনোহব একটী কদলীবন দর্শন কবিলেন ॥৫০1 
তখন মহাবল ভীমনেন সেই বনটাকে আলোড়িত কবিবেন বলিয়া মদল্রাবী 

মহাহস্তীব ন্যায় নানাবিধ বৃক্ষ ভগ্ন কবিতে করিতে লেই দিকে বেগে গমন করিতে 
লাগিলেন 1৫১1 

বলিশ্রেষ্ঠ ও মহাঁতেজা ভীমনেন দিত নরসিংহেব গ্যায় গঞ্জন কবিতে 
থাকিয়! তালবৃক্ষেব ন্তায় উন্নত ব্হুতব কদলীস্তত্ত উৎপাঁটন কবিষা সকল দিকে 

বেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৫২। 

তখন বহুতব ও বিশাল বিশাল হবিণধুথ, বানরধুথ এবং জলস্থিত মহিষ সে 

১১১০১: জারির বারা রিতা 
(৫১)- যন্তো গজ ইব শ্রাবী--পি। (৫৩) তত্র সত্াসথযপাক্রামন্-"'রুবানরসিংহাংস্চ 

মহ্যাং্চ জনেশযান্_-বানব কা। 



১২২০ মহাভারতে | বন- 

প্রবিবেশ ততঃ ক্ষিপ্রং তানপাস্ মহাবলঃ ৷ 

বনং পাঙু্তঃ শ্রীমান্ নাদেনাপুরয়ন্ দিশঃ ॥৫৪| 

তেন শব্দেন ঘোরেণ ভীমসেনন্ত নরর্দতঃ | 
বনান্তরগতাশ্চাপি বিভ্রেন্মগপক্ষিণঃ ॥৫৫। 
তং শব্দং সহসা! শ্রদ্ধা মুগপক্ষিসমীরিতমৃ। 

জলার্দরপক্ষা বিহগাঃ সমুৎ্পেতুঃ অহত্রশঃ ॥৫৬| 
তানৌদকান্ পক্ষিগণান্ নিরীক্ষ্য ভরতর্যতঃ | 
তানেবানুসরন্ রম্যং দদর্শ সুমহত্ সরঃ ॥৫৭॥ 

কাঞ্চনৈঃ কদলীষণত্ন্বমারুতকম্পিতৈঃ | 
বীজ্যমানমিবাক্ষোভ্যং তীবান্তরবিসপিভিঃ ॥৫৮| (যুগ্ধকম্) 
তৎ দরোহথাবতীরযযাশ্ত প্রভৃতনলিনোৎ্পলম্ | 
যহাঁগজ ইবোদ্দামশ্চিক্রীড় বলবদ্ধলী ॥৫৯॥' : 

2০ ৯০ শা পপ পাতি শপ পাশ পতিত শীত তপ্ত উর 

ভারঙকৌযুদ্ী 
প্রেতি। অপাস্ত পরিহায। শ্রীমান্ বীবশোভাবান্ 1৫৪ 
তেনেতি। নর্দিতো গর্জতঃ | মুগাঃ পশব, “পশবোহপি মৃগাঃ” ইত্যমবঃ 1৫৫1 

তমিতি। তং ভীমকুতং মৃগপক্িসমীবিতঞ্চ শব্ঘম্। বিহগা জলচারিণ: 1৫৬ 

তানিতি। ওদকান্ উদকচাবিণঃ | তন্নিবীক্ষণাদেব জলসন্তান্মানমিতি ভাবঃ| কাচনৈঃ 
স্থানগুণাদেব কাঞ্চনবর্ণেঃ। তীবাত্তববিসপিভিঃ লরতীবপর্য্যস্তবত্তিভিঃ ॥৫৭-_-৫৮| 

তদ্দিতি। গ্রভূতানি নলিনানি পদ্মানি উৎ্পলানি চ যন্ত্র তৎ্। বলবৎ ভূশম্ ॥৫৯| 

তখন বীবশৌভায় শোভিত মহাবল ভীমসেন সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়। 
গর্জনশন্ধে দকল দিক্ পূর্ণ করিতে থাকিয়া সত্বর সেই বনে প্রবেশ করিতে 
লাগিলেন 0৫8॥ 

গঞ্জনকারী ভীমসেনেব সেই ভয়ঙ্কর শবে অন্তান্ত বনের পশু-পক্গীও ভীত 
হইল 1৫৫1 

এবং ভীমের সেই শব্দ ও পণু-পক্ষিগণেব শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ জলার্দিপক্ষ 
সহত্র সহস্র পক্ষী উড়িতে লাগিল ॥৫৬1 

ভবতশ্রেষ্ঠ ভীমসেন সেই জলচাঁরী পক্ষিগণকে দেখিয়! তাহাদের অনুসবণ 
করিতে থাঁকিয়া একটী মনোহর ও অতিবৃহৎ সরোবর দর্শন করিলেন ; ভাহারই 
তীরপর্্ত্তবিস্তৃত মৃদ্ববাযুকম্পিত স্বর্ণবর্ণ কদলীবন যেন সেই সবোৌবরটীকে 
বীজন কবিতেছিল $ তাহাতে সে সরোবর উদ্বেলিত জি না ॥৫৭--৫৮| 

(৫8) অযং শ্লোকঃ বা'ব কা নান্তি। । 
]1 
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বিক্রীভ্য তন্মিন্ স্থচিরমুতততারা মিতদ্যুতিঃ। 
ক্ষোভয়ন্ সলিলং ভীমঃ প্রভিন্ন ইব বারণঃ ॥৬০॥ 

দুখ চ শঙ্খং স্বনবৎ সর্ববপ্রাণেন পাগুবঃ | 
আন্ফোটয়চ্চ বলবান্ ভীমঃ দন্নাদয়ন্ দিশঃ ॥৬১। 
তন্ত শঙ্বম্ত শব্দেন ভীমসেনরবেণ চ। 

বাছুশবেন চোগ্রেণ নর্দস্তীব গিবেগু হাঃ ॥৬২॥ 
তং বজ্নিম্পেষদমমান্ফোটিতমহারবমূ। 
শ্রত্বা শৈলগুহাহুপ্তৈঃ সিংহৈযুর্তো মহাম্বনঃ ॥৬৩| 
সিংহ্নাদিভয়ন্্স্তৈঃ কুগ্জরৈরপি ভারত !| 
মুক্তো বিরাবঃ স্ুমহান্ পর্ববতো যেন পুরিতঃ ॥৬৪। 

ভারতকৌমুদী নন 
বিক্রীভ্যেতি। প্রভিনো মদাবী, বাবণো হস্তী ॥৬০। 
াবিতি। স্বনবৎ প্রভৃতন্বনং ষথা স্তাত্তথা। সর্বপ্রাণেন সর্ববলনিযোগেন 1৬১] 
উন্তেতি। ভীমসেনস্ত ববেণ পন্নপ্রাপ্্যানন্দাৎ সিংহনাদেন। নর্দ্তি গল্জস্তি নম 1৬২] 

তমিতি। আস্ফোটিভন্ বাহ্বাক্ফোটন্ত মহারবম্। যু্তঃ কৃতঃ 1৬৩ 
সিংহেতি। কুক্ধবৈরহত্তিভিঃ | মুক্তঃ কৃত, বিবাবে! গ্জনশবঃ 1৬০) 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

পতাকামৃগভেদযোগবিতি মেদিনী। উত্তবশ্সোকাছলিনামিত্যপরুস্ত বলিনাং যক্ষা্দীনাং 
প্ীকান্তস্তান্ বা ॥৫২-৫৮| নলিনোৎ্পলং পর্বপুষ্পম্। “উৎপলী তুপর্পট্যাং ক্লীবং 
ষ্প্রহছনযোগবিতি মেদিনী | উদ্দামো বন্ধনশূন্তঃ 1৫৯। অধাগং পর্ববতোপবিবনং গন্তমতঃ 

তাহা পব বলবান্ ভীমসেন প্রচুব পদ্ম ও উৎপল সমন্বিত সেই সবোবরে 
অধতব্ণ করিয়া বন্ধনমুক্ত মহাহস্তীব ন্যায় বিশেষভাবে জলক্রীড়া কবিলেন 7৫৯1 

নেই সবৌববে ব্হুক্ষণ জলক্রীড়া কবিয়া অসাঁধারণতেজা ভীমসেন মদআবী 

হস্তীব স্তায় জল বিক্ষুব্ধ করিযা! তীবে উত্তীর্ণ হইলেন ৬০ 
তৎপবে বলবান্ ভীমসেন সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিয়া সমস্ত বল প্রযনোগ- 

পূর্বক বিশীল শঙ্ধ্বনি ও বাহ্বাক্ষোটনের শব্দ করিলেন ৬১ 

সেই শঙ্ের শব্দে এবং ভীমসেনের সিংহনাদে ও ভয়ঙ্কধ বাহুশব্দে পর্বতের 
গুহাগুলি যেন গর্জন করিয়া উঠিল ।৬২] 

বজ্রনিষ্পেষণশব্দের তুল্য সেই বাহ্বাক্ষোটনের মহাশব শুনিয়া গুহানুপ্ত 

সিহগ্ণও মহাঁগর্জন করিল ॥৬৩। 
(৬৭) ""ততোহধ্যগংস্ত বেগেন তথ্বন্ং বহুপাদপম্ম-বা ব কা। 
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তং তৃ নাদং ততঃ শ্রু্থা মুক্ত বাঁনরপুঙ্গবঃ 

ভ্রাতরং ভীমদেনন্ত বিজ্ঞায় হ্নুমান্ কপিঃ ॥৬৫। 

দিবঙ্গমং রুরোধাথ মার্গং ভীষস্ত কারণাঁ। 

অনেন হি পথ মা! বৈ গচ্ছেদিতি বিচার্্য সঃ ॥৬৬॥ (যুগ্মকম্) 

আস্ত একায়নে মবার্গে কদলীগুমণ্তিতে। 

্রাতুর্তীযস্ত রক্ষার্থং তং মার্গমবরুধ্য বৈ ॥৬৭॥ 
মাহত্র প্রাপ্দ্যতি শাপং বা ধর্ষণাং বেতি পাগ্ডবঃ। 

কদলীষগ্মধ্যস্থ এবং সঞ্চিন্ত্য বানরঃ ।৬৮॥ (যুগ্মকম্) 

ব্যাজ্স্তত মহাঁকায়ে! হনুমান্ বানরর্ষভঃ | 
কদলীষগ্রমধ্যস্থো নিদ্রাবশগতত্তবা ॥৬৯॥ 

ভারভকৌমুদী 

তমিতি। মুক্তং ভীমেন কতমূ। বিজ্ঞাষ, দ্ববপ্রত্যভিজ্ঞানাদিতি ভাব: । দিবন্বমং 
শবর্গিমিন, মার্গম। কাবণীজ্জীবনরক্ষণহেতোঃ। গঙ্ছেন্রীমঃ । “অশ্বখামা বলির্যাসো 
হনুমাং্চ বিভীষণঃ | কৃপঃ পবশুবামশ্চ সপ্তৈতে চিবজীবিনঃ॥” ইত্যুক্েত্তদানীমপি 
হ্ুমতঃ স্থিতিকপপদ্ধতে। “হন্মান্ হন্ুমানপি” ইতি শব্বতেদপ্রকাশদর্শনাৎ ছ্বিবপত্বং 
হনুমচ্ছন্স্ত ।৬৫-_৬৬| 

আস্ত ইতি। আস্তে আসীৎ্ একন্তৈব জনস্ত অধনং গমনং যত্র তশ্মিন। অথ ভীমন্ত 
জীবননাশসন্তাবন। কুত ইত্যাহ-_মেতি। শাঁপং কম্ঠাপি মুনেঃ ॥৬৭--৬৮| 

ভারতভাবদীপঃ 
লম্গিতি শেষঃ /৬০-৬২। আসক্ফো্টিত উদ্ভাবিত; বাহুঘাতো বা ॥৬৩_-৬৫॥ দিবঙ্গমং 

মার্গং শ্বগগমার্গম্ ॥৬৬ একাফনে অতিসঙ্কুচিতে 1৬৭ বানরঃ কপিঃ বানানি শুঙফলানি 

ভর্তনন্দন জনমেজয় ! সিংহের গর্জন শুনিয়া ভীত হইয়া হুস্ভী সকলও 
গুকতর গর্জন করিয়া উঠিল ॥ যাহাতে পর্ববতটাই পূর্ণ হইয়া গেল ॥৬৪1 

তাঁহার পর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সেই কঠ্ম্বব শুনিয়া, ভ্রাতা ভীমকে 
বুঝিতে পারিয়া, ভীম এই পথে গমন না করেন” এইরূপ বিবেচনা কবিয়া, 
ভীমের জীবনবক্ষার জন্ত ন্বর্গগামী পথ বোঁধ করিয়া রহিলেন ॥৬৫-_৬৬॥ 

ভীমদেন এই পথে যাইতে থাকিয়া কোন মুনির অভিসম্পাত কিংবা 
কোন প্রীণিকর্তক পরাভব প্রাপ্ত না হন' এইবপ ভাবিয়া হনুমান ভীমকে 

রক্ষা করিবাৰ জন্ত কদলীবনের মধ্যে থাকিয়া সেই পথ রোধ করিয়া, কদলী- 
বনের মধ্যবর্তী অতিসম্কুচিত সেই পথে অবস্থান কবিতে লাগিলেন ॥৬৭--৬৮1 

(৬৫)"“ু্ং বারণপুক্কবৈঃ-পি। (৬৯)**হন্যান্ নাম বানব-বা! ব কা। 

চা 
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জস্তমাণঃ হুবিপুলং শক্রধ্বজমিবোচ্ছি তমূ। 
আন্ফেটিয়চ্চ লাঙ্গলমিন্্রাশনিসমন্নম্ ॥৭০| 
তন্ত লাঙ্গুলনিনদং পর্ববতঃ স গুহামুখৈঃ। 
উদ্গারমিব গৌননদন.ওসসর্জ সমস্ততঃ ॥৭১| 
লাঙ্গুলন্ফোটশব্দাচ্চ চলিতঃ স মহাগিরিঃ 
বিদৃর্ণমানশিখরঃ সমস্তাৎ পর্ধ্যশী্্যত 1৭২1 

স লাঙগ,লর্বস্তস্ত মত্তবারণনিত্বনম্ 
অন্তর্ধায় বিচিত্রেষু চচাব গিরিসানুষু ॥৭৩1 
সূ ভীমসেনস্তং শ্রদ্থা সম্প্রহটতনূরুহঃ | 
শব্প্রভবমহিচ্ছংশ্চচার কদলীবনম্ ॥৭8॥ 

ভারতকৌমুদী 
ব্যেতি। ব্যাজ্ভ্তত জ.স্তাং কৃতবান্। নিদ্রাবশগত ইবেত্যর্': ॥৬৯ 

জৃন্তেতি। উচ্ছিতং পৃজায়ামুত্তোলিতং শত্রধজমিব । আক্ষোটযভূমাবপাতযৎ ॥৭০ 
তন্তেতি। নার্দন্ গঙ্জন্ গৌরুদগাবমিব লাঙ্গুলনিনদমুখ্সসঞ্জপ্রতিধ্বনিঞ্চকাব 1৭ 

লাঙ্কুলেতি। লাঙ্গুলন্ত স্ফোটো ভূমৌ পাঁতন্তস্ত শববা্ড চলিত কম্পিতঃ 0৭২1 
মইতি। তন্ত পর্ববতন্ত। মত্তবাবণনিম্বনং মত্তহস্তিগঞ্জনশবাম্ ॥৭৩| 

ম ইতি। প্রভবত্যস্মাদিতি প্রভব উত্পত্তিস্থানম্। অ্িচ্ছন্ অন্বষ্যন্ 1৭81 

বিশাল শবীব বানবশ্রেষ্ঠ হনুমান তখন কদলীবনেব মধ্যে থাকিয়৷ নিদ্রিত 
হইয়াই যেন হাই তুলিতে লাগিলেন ॥৬৯॥ 

এবং তিনি হাই তুলিতে থাকিয়া, উত্তোলিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় অভিবিশাল 
লাঙ্গ,লটাকে ভূতলে পাঁতিত কবিতে লাগিলেন ; তাহাতে বভ্রপাতশব্েব ন্যায় 
শব্ধ হইতে থাঁকিল ॥৭০॥ 

গঞ্জনকাবী বৃষ যেমন উদ্গাব ত্যাগ কবে, তেমন দেই পর্বত গুহামুখদ্ারা 

নকল দিকে হনুমানের সেই লাঙ্গ,লণৰের প্রতিধ্বনি করিল ।৭১1 
সেই বিশাল পর্বত হনুমানের লাঙ্গ,লক্ষেপেব শব্দে কম্পিত হওয়ায় 

তাহাব শৃর্গগুলি যেন ঘুরিতে লাগিল এবং সকল দিকেই যেন সে পর্ধবতটা 

বিশীর্ণ হইয়া গেল ॥৭২| 
এবং সেই লাঙ্গু,লেব শব্দ পর্ববতস্থিত মত্ত হস্তীদিগেব গর্জনশব্দকে তিবো- 

হিত কিয়া পর্বতের বিচিত্র সমতল ভূমিতে বিচবণ কবিতে লাগিল ॥৭৩1 

(৭৪) স ভীমসেনম্তচক্রত্বা_বা ব কা নি। 

পশলা পাপা 
শিখ ৯ জাত পাপ 
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কদলীবনমধ্যস্থম্নথ গীনে শিলাতলে । 

স দদর্শ মহাবাভ্র্বানরাধিপতিং তদা ॥৭৫॥ 

বিছ্যুৎসম্পাতছুপ্পরেক্ষং বিদ্যুৎসম্পাতপিঙ্গলমূ। 

বিহ্যযুৎল্পাতনিনদং বিহ্যুৎসম্পাতিচঞ্চলম্ ॥৭৬॥ 
বাহুন্বস্তিকবিন্যস্ত-ীনহ্ত্বশিরোধরমূ। 

্বন্বভূয়িষ্ঠকায়ত্বাতনুমধ্যকটীতটম্ ॥৭৭॥ 
কিঞ্দাভুগ্রশীর্ষেণ দীর্ঘরোমাঞ্চিতেন চ। 

লাঙ্গ,লেনোদ্ধগতিনা ধ্বজেনেব বিবাজিতঘ্ ॥৭৮॥ (কলাপকম্) 
্ত্বোন্টং তাগ্রজিহ্বাস্তং রক্তবর্ণং চলদৃক্রবমূ। 
বিরৃততদংষ্টাদশনং শুরুতীক্ষাগ্রশোভিতম্ ॥৭৯| 

রি ৭ এতে সি নি * ক 

ভাব্তকৌমুদী 
অথ চতুভিঃ কলাপকেন , হ্থমদ্র্নমাহ-_কর্দলীতি। পীনে বিশালে। বিদ্যুতাং 

সম্পাত: সমৃহস্তদ ছুপ্রেক্ষত্তমূ। বাহবের স্বস্তিকং ভ্রিকোণং পিষ্টককৃতং বস্ত তত্র বিয্ন্তা 
স্থাপিতা গীনা স্থলা ভুষবা খর্ববা চ শিবোধবা গ্রীবা যেন তম্। পাণো স্বদ্ধলগ্নে বাছুঃ স্বত্তিবাঁ- 
কাবে ভব্তীতি দষটব্যসূ। ন্বদ্ধে স্বদ্বদেশীবচ্ছেদে ভূষিষ্ট: কাযো যন্ত তত্য ভাবস্তম্মা্চ 
ত্ঃ কশো মধ্যকটাতটো যত্ত তম্। কিঞ্দাতুগ্ম্ ঈবদক্রং শীর্ষম উপবিভাগো যস্ত তেন, 
দীর্ঘঞ্চ তৎ বোমাঞ্চিতং বোমব্যাপ্তঞ্চেতি তেন 1৭৫--৭৮| 

দবাভ্যাং যুগ্নকেন 'মুখং বর্ণযতি_ৃস্বোষ্টমিতি। তামে জিহ্বান্তে বসনামুখবিববে হন্ত 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

বাত্যাদত্ত ইতি বানবঃ অহিংশ্র ইত্যর্থ: ।৬৮--৭০। উদগাবং প্রতিশব্ং গৌবিব উৎসসর্জ 
॥৭১-৭৬| বাহোঃ স্বস্তিকং চত্বর মূলং ভংম ইতি যাবৎ। তত্র স্যাস্তকন্ধবমিত্যর্থ:, তত্র 
হেতুঃ- ন্বন্ধেতি বিপুলাংসত্থাদিত্যর্থ: 11৭1 আতুয়ং ছিগুণীকৃতম্1৭৮-_৯ উড়ুপং চন্ত্রমূ॥৮৭| 

সেই শব্দ শুনিয়া ভীমসেনের বোমাঞ্চ জন্মিলঃ তাই তিনি সেই শব্দেব 
উৎপত্তিস্থানেব অন্বেষণে কর্দলীবনে বিচরণ কবিতে লাগিলেন ॥৭8| 

তাহার পবৰ মহাঁবাছু ভীমসেন দেখিলেন-কদলীবনেব মধ্যে বিশাল এক- 

খানা শিলার উপবে হন্থুমান্ বহিয়াছেন ; তাহাব আকৃতি বিদ্যুৎপুঞ্জের স্ার 
দুর্রশনীয়, বর্ণও বিছ্যযৎপুঞ্জেব স্ায পিঙ্গল, শব্দও বিছ্যুৎপাতেব শ্তায় বিকট 
এবং শবীবও বিছ্যুৎপুঞ্জেব স্তায় চঞ্চল এবং স্ুল ও খর্ব গ্রীবাটাকে ত্রিকোণীকৃত 
বাহুৰ উপবে বাখিয়াছেন ; স্বন্ধদেশ স্থল থাকায় কটাদেশ কৃশ ছিল এবং বোম- 

ব্যাপ্ত, ধবজের ন্চাষ উত্তোলিত ও ঈবদক্রপ্রান্ত দীর্ঘ লাঙ্গ,লদাবা শোভা 
পাইতেছেন ॥৭৫--৭৮॥ 

ওষ্টযুগল খর্ব, জিহ্বা ও মুখ তাত্রবর্ণ অপব অংশও রক্তবর্ণ, ভ্রযুগল চঞ্চল, 



পর্ববণি একবিংশত্যঘিকশততমোহধ্যায়ঃ 1 ১২২৫ 

অপশ্যদ্ধদনং তস্ত বশ্মিবস্তমিবৌড়ুপমূ। 

বদনাভ্যন্তবগতৈঃ শুরৈর্দ ্ তৈবলক্কতম্ ॥৮০। (যুগ্মকম্) 
কেশবোতকবসল্মিশ্রমশোকানামিবোৎকবমূ। 
হিরগয়ীনাং ঘধ্যস্থং কদলীনাং মহাছ্যুতিম্ ॥৮১॥ 
দীপ্যমানেন বপুষা স্বচ্চিম্মন্তমিবানলমৃ। 
নিরীক্ষত্তমমিত্রত্বং লোচনৈর্মধুপিক্গলৈঃ ॥৮২॥ 
তং বানববরং ধীমানতিকায়ং মহাবলমূ। 

্বর্পন্থানমাবৃত্য হিমবন্তমিব স্থিতম্ ॥৮৩॥ (বিশেষকম্) 
দৃট। চৈনং মহাবাহুবেকং তক্মিন্ মহাবনে। 
অথোপস্যত্য তরস! বিভীভীমস্ততো বলী 1৮৪॥ 
সিংহনাদং চকারোগ্রং বভ্রাশনিসমং বলী। 

তেন শব্দেন ভীমস্ত বিত্রেনমুগিপক্ষিণঃ 0৮৫॥ (যুগ্কম্) 

দ্বাত্যাং ঘুগ্নকেন ণুখং বর্ণঘতি- হৃস্বোষ্ঠসিতি। তাত্রে জিহ্বান্তে বসনামুখবিববে যন্ত 
তৎ। বিবৃত্তা ঈষদ্ক্রা দ্রঃ সন্থনন্তাঃ দশনা অপবে দত্তা্চ যত্র ত। দশনানামেব 

শকৈন্ীক্ৈশ্চ অগ্রৈঃ শোভিতম্। বশ্মিবন্তমিতি মোপত্বাদন্তঃ । উড্ভুপং চন্দরমূ। দস্তানাং 
চ্ত্রশ্িসাদৃহমুন্ষম্ 1৭৯--৮০| 

পুনস্রিভিবিশেষকেণ হন্ুন্তমেব বর্ণঘতি_কেশবেতি। কেশবোৎকবেণ কিঞ্ক্ষসমূহেন 

সশষিশ্রম, অশোঁকানাং পুণ্পাণাম্ উৎকবং বাশিমিব স্থিতমূঃ বতবর্ণত্বাৎ। হিবগ্বধীনাং 

্ররবর্ানামিত্যর্ঘ:ঃ। স্বস্চিগন্তং শৌভনশিখীবস্তম। লোচনৈবিতি বছবচনং গৌববাৎ, 
মধুবৎ পি্গলৈঃ পিক্বলবর্ণেঃ ৷ বীমান্ ভীমঃ, অতিকাষং বৃহদদেহমূ। শ্বগপন্থান মিত্যত্তত্বা 

ভাব আর । অপশ্যদিত্যন্তবৃত্তিঃ 1৮১৮৩ 

সন্মুখেব দত্ত ও অপব দ্্ত সকল ঈধৎ বক্র এবং সেই দস্তসমূহেব তীক্ষ ও শুর্ুবর্ণ 

অগ্রভাগ দাবা মুখখীনা। শোভা পাইতেছিল, আব অভ্যস্তরস্থিত শুরুবর্ণ দত্তদ্ারা 

অলঙ্কৃত ছিল; ন্মৃতবাং ভীমসেন হনুমানেব সে মুখখানাকে বশ্বিধুক্ত চন্দ্রের ন্যায় 
দর্শন করিলেন ॥৭৯-_৮০| 

ভীমসেন আবও দেখিলেন_ মহাঁতেজা, বৃহৎকায় ও মহাঁবল বানবশ্রেষ্ঠ 

হনুমান্ ্বর্ণবর্ণ কদলীবনের মধ্যে কেশবব্যাপ্ত অশোকপুষ্পবাশির স্তায় অবস্থান 

কবিতেছেন, উজ্জল দেহে প্রজ্বলিত অগ্নিপুপ্জেব স্ায় বহিয্াছেন, মধুব ন্যায় 

পিঙ্গলবর্ণ নয়ন দ্বাৰা! দর্শন করিতেছেন এবং স্বর্গেব পথ বোধ কবিয়া হিমালয়ের 

স্টার অবস্থান করিতেছেন ॥৮১--৮৩। 

মহাঁবাহু ও মহ্াবল ভীমসেন সেই মহাবনে একাকী হনুমান্কে দেখিয়া, 

বন-১৫৪ (৮) 



১২২৬ মহাভারতে বন" 

হনুমাংস্চ মহাসত্্ ঈষদুন্মীল্য লোচনে। 
দুটা তমথ সাবজ্ঞং লোচনৈর্ুপিঙ্গলৈঃ | 
ম্মিতেন চৈনমাসাগ্ বানরো নরমন্রবী ॥৮৬॥ 

হনুমানুবাচ। 
কিমর্থ সরুজন্তেহহং সুখনুপ্তঃ প্রবোধিতঃ | 
ননু নাম য়া কার্য্যা দয়া ভূতেষু জানতা ॥৮৭॥ 

বয়ং ধর্মমং ন জানীমন্তি্ধ্যগ যোনিমুপাশ্রিতাঃ 
নরাস্ত বুদ্ধিদম্পন্ন! দয়াং কুর্বস্তি জন্তুযু 1৮৮ 

ক্ুরেষু কর্ণন্থ কথং দেহবাকৃচিতদৃষিযু। 
ধর্দঘাতিহু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদিধাঃ 1৮৯ 

ভারতকৌমুদী 
দ্বাভ্যাং যুগ্নকেন ভীমব্যাপাবমাহ-দর্টেতি। এনং হনুমন্তমূ। তরসা বেগেন, বিভীঃ নির্ভষঃ 

অশনিবিদ্যৎ, “অশনিরব্রবিভ্যতো* ইতি হেমচন্ত্রঃ 1৮৪-৮৫| 
হন্যানিতি। মহাসতবো মহাবলঃ। লোচনে ইতি দিবচনাদ্বিনষনত্বমেব হনূমত, 

কদাচিদ্হবচনত্ত গৌববাৎ। আসান সঙধ্য। য্ট্পাদোহ্যং শ্লোকঃ ॥৮৬| 
কিমিতি। কজধ1 বৌগেণ সহেতি দকজঃ তে ত্বয়া, প্রবোধিতো৷ জাগবিতঃ 1৮৭ - 

অথ জানতেতি বখমুক্তমিত্যাহ_-ব্যমিতি। তির্্যগ.যোনিং মহুয্তেতবযোনিম্.।৮৮। 

তাহাব পব নির্ভয়চিত্তে বেখে তাহার নিকট যাইয়া, বন্র ও বিদ্যুতের তুল্য 
তষদ্কৰ সিংহনাদ করিলেন; ভীমসেনের সেই মিংহনাঁদে পশু-পক্ষীর 
হইল 1৮৪--৮৫॥ 

তাঁহাব পব মহাবল হনুমান্ নয়নযুগল ঈষৎ উন্নীলিত কবিয়া, মধুর ন্তায় 

পিঙ্গলবর্ণ নেই নয়নষুগলদ্বাবা অবজ্ঞার সহিত ভীমেব প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ 
হাস্তপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন ॥৮৬। 

হনৃমান্ বলিলেন_“আঁমি কগণ এব স্থুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম, এ অবস্থায 
তুমি আমাকে কি জন্ত জীগবিত কৰিলে? ওহে! তুমি যখন সকল বিষয় জান, 
তখন নকল প্রাণীর প্রতিই তোমার দয়া কর! উচিত |৮৭॥ 

আমব! তির্যগজাতি লিষা ধর্ম জানি না, (সুতরাং দয়াও করি না); কিন্ত 
মান্তষেবা বুদ্ধিনম্পন্ন বলিষা প্রাণীদেব উপরে দয়! করিয়া থাকে 1৮৮। 

তোনাদের মত বুদ্ধিনান্ মানুষের! দেহ, বাক্য ও মনেব দৌষজনক এবং 
ধর্মনাশক হিংনাকাধ্যে প্রবৃত্ত হয কেন ?॥৮১। 

(৮৬) পাহুন্যানিদমব্রবাথ বা বকানি। 





১২২৮ মহাভারতে | ৰবন- 

ভক্গয়িত্বা নিবর্তম্ব মা! বৃথা প্রাপ্দ্যসে বধমূ। 
গ্রাহং যদি বচো মহ্ং হিতং মনুজপুলব ! ॥৯৬॥ (যুখাকমূ) 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থ- 
যাত্রায়াং ভীমন্য কর্দলীষগুপ্রবেশে একবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ 1০] % 
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দ্বাবিংশত্যধিকশততমোইধ্যায়ঃ। 
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বৈশপ্পায়ন উবাচ। 

এতচ শ্রুত্থা বচস্তম্ত বানবেক্্রস্ত ধীমতঃ | 
ভীমসেনজ্তদা বীরঃ প্রোবাচামিত্রকর্ষণঃ ॥১॥ 

ভাবতকৌমুদী 
গ্নকেন বাঁবণাব নিরধপাতিস্বাগতমিতি। ম্বাগতং স্ুখেনাগমনং জাতম্, সৌভাগ্যা- 

দিতি ভাবঃ | বৃথা নিক্ষলম্। মহৎ মম 1৯৫--৯৬| 

ইতি মহামহোপাধ্যায-ভাবতাচার্ধ্য-মহাকবি-পন্নভূষণ-্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভ্টাচার্য্য- 
বিবচিতাঘাং মহাভাবতটাকাযাং তারতকৌ মুদীসমাখ্যাযাং বলপর্বণি 

তীর্ঘযাত্রাধামেকবিংশত্যধিকশততমোহধ্যাষঃ 1০ 
9. ৫৯০7 

এতদিতি। অমিত্রান্ শব্ন্ কর্ষতি বলেনাযত্তীকবোতীতি অমিত্রকর্ষণঃ 1১1 

ভাবতভাবদীপঃ 

অশোকানামশোকপুষ্পাণাম্ 1৮১৮৬ সকজঃ সপীভঃ, তে ত্ব্যাঁ |৮৭--৯৩| আশ্বসিহি 
বিশ্বাসং কুক 1৯৪--৯৫| মহৎ মম ৯৬ 

ইতি রীমহাঁভাবতে বনপর্কবণি নৈলবন্তীষে তাবতভাঁবদীপে একবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যাষঃ 1১২১ 
মনুয্যশ্রেষ্ঠ! আজ নিশ্চয়ই নিবিদ্ধে তোমার এখানে আগমন হুইয়াছে। 

কিন্তু নবশ্রেষ্ঠ! আমার হিতবাক্য যদি তোমার গ্রহ হয়, তবে এই অমৃত- 
তুল্য ফল-মূল ভক্ষণ কবিয়া এখান হইতেই নিবৃত্ত হও, বৃথা বিনাশ প্রাপ্ত 
হইবে না” ॥৯৫--৯৬| 

৮৬০৩ ৬৯ ৯:৪৮ 

পাশপকিস্পি 

বৈশপ্পাষন কহিলেন-ুদ্ধিমান্ ও বানবশ্রেষ্ঠ ইন্ছমানেব এই কথা শুনিয়া 
শক্রবিজয়ী বাব ভীমসেন তখন বলিলেন 1১॥ 

৫ সস নে 2 € » “পট্চহাবিংদধিক”-বা। ৰ কা) ***দচত্থাবিংশদধিক"**-পি, “**অষটচত্বাবিংশ 
দধিক"”-নি। 



পর্ববণি দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১২২৯ 

ভীম উবাচ। 
কো ভবান্ কিং নিমির্তং বা বানরং বপুরাস্থিতঃ। 
ব্রাহ্মণানত্তরো বর্ণঃ ক্ষত্িয়্তান্ত পৃচ্ছতি 1২ 
কৌরবঃ সোমবংশীষঃ কু্ত্যা গর্ভেণ ধারিতঃ | 
পাঁগুবো বাফুতনয়ো ভীমসেন ইতি শ্র্তঃ ॥৩া। (বুগকম্) 
স বাক্যং কুরুবীরস্ত স্মিতেন গ্রতিগৃহহ তৎ। 
হনৃমান্ বাফুতনযো! বাষুপুত্রমভাষত 18 

হনুষানুবাচ। 

বানবোহহং ন তে মার্গং প্রদান্তামি যথেগ্দিতষ্। 
সাধু গচ্ছ নিবর্তন্ব মা তং প্রাপ্দ্যসি বৈশসম্ ॥৫ 

ভীম উবাচ। ৭" 
বৈশসং বাহস্ত যন্ধাহন্যন্ন ত্বাং পুচ্ছামি বানর 1। 
্রয়চ্ছ মার্গুভিষ্ঠ মা মণ্ঃ প্রাপ্দ্যসি ব্যথাম্ ॥৬। 

ভারতকৌমুদী 

কইতি। আস্থিত আশ্রিত: | ব্রা্দণন্ত অনভ্তরঃ পন্ঃ | বুক্তা দেব্যা ১৩ 

মইতি। ভাতন্তীপি সবিশেষপবিচষদানাৎ বৌড়ুকেন স্মিতমিতি ভাবঃ1$1 
বানব ইতি। সাধু ভন প্রার্থনমি চেখ গচ্ছি। বৈশসম্ অন্তকর্তহিংসান্ 7৮1 

বৈশসমিতি। বানরেতি সম্বোধনাদব্ঞা স্চিতা। দন্ত মম নবাশাহ | 

পদ শক পট ৮৯ শপিপসপপক ৯. শ 

ভীম বলিলেন--“আপনি কে? কি ক্তন্তই বা বানবদেহ 'অবলঙ্থন 

কবিয়াছেন? ত্রাঙ্গণেব পরবর্তী বর্ণ_ক্ত্রিফ, চন্্রবশীর, কুক্ুকুলোংপন্, 

কুস্তীকর্তৃক গর্ভে ধৃত, পাঁডুনন্দন ও বাধুৰ পুত্র ভীমসেন আপনাকে প্র 
করিতেছে” ॥২-৩] 

বাধুপুত্র হন্ুমান্ মৃছ হাস্য কবিযা কুরুবীন ভীমসেনেব সেই কথা বীবারপৃকা্ক 

তীহাকে বলিলেন ॥৪1 

হনুমান বলিলেন-_-"আমি বানর ; আমি তোমার অভীষ্ট পথ ছিল ল)1 ভাল 

চাও ত--যাঁও ফের, সৃত্যুব রেশ পাইবে লা” 1৫ 

ভীদ বলিলেন--প্বানর ! আমার হৃত্ুব ব্রেশই হউক) ক, অন্রা কিতুই 

হউক, আমি তাহা তোঘাকে জিদ্ঞানা কবি না, ভুমি পথ দাও উজ গা হই 

ব্রন! পাইবে নাউ] 

(৩ হ্লোকাৎ পর বৈশম্পায়ন উনি 1 কী ভীহসেল চল 



১২৩০ মহাভারতে ব্ন- 

হনুমানুবাচ । 

নাস্তি শক্তির্মমোগাতূং ব্যাধিনা ক্লেশিতো হৃহম্। 
যদ্াবস্ঠাং প্রয়াতব্যং লঙ্য়িত্বা প্রস়্াহি মাম্ ॥৭॥ 

ভীম উবাচ। 

নি্তপঃ পবমাত্ব। তুং দেহং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে। 

তমহং জ্ঞীনবিজ্ঞেয়ং নাবমন্তে ন লঙ্ঘয়ে ॥৮॥ 

যগ্যাগ্মৈর্ন জানীয়াং তমহং ভূতভাবনমূ। 
ক্রমেয়ং ত্বাং গিবিঞ্চেমং হনুমাঁনিব সাঁগরমূ ॥৯॥ 

ভাবতকৌমুদী 
নেতি। প্রয্লাতব্যং ত্বযা!। ভীমস্ত ধর্মজ্ঞানপরীক্ষার্থমিযমুক্তিরিতি বোধ্যম্ 1৭ 
নিবিতি। নিগুপঃ সত্বজস্তমোভিঃ বপাদিভিশ্ত বিহীনঃ, "সাক্ষী চেতাঃ কেবলে। 

নিগুণশ্৮” ইতি শ্রতে:, পবমাত্মা “তত্বমদসি” ইতি শ্রত্যা জীবন্ত ব্রদ্ধাভিত্বাৎ্। জ্ঞাযতে 

ফন্মাদিতি জ্ঞানং বেদন্তেন বিজ্ঞেষম “তমেতমাত্মানং বেদাহ্থবচনেন ব্রাহ্ষণা বিবিদিষন্তি” 

ইতি শ্রতেঃ, নাবমন্যে, অতএব ন লজ্যযে ৮] 

যীতি। আগমৈঃ উৈর্বেদৈঃ। ভূৃতভাবনং ভূতোৎপাদকম্, “্যম্মাদিমানি ভূতানি 
জাযস্তে” ইত্যাদি শ্রতেঃ। ক্রমেযং ক্রামযেযং লজ্যযেযমিত্য্থ; |৯ 

ভারতভাবদীপঃ | 
এভদ্িতি 1১৪1 বৈশসং বিরোধম্।৫--৭॥ নিগুণ ইতি। গুণাঃ সত্বাদযো বপা- 

দযশ্চ তৈর্বজ্িতঃ, অতএব পরমঃ কোশপঞ্চকে হি অনাত্বনাতত্বমমূখ্যমাধ্যাসিকত্বাত্তস্ত 
ততোহন্তস্ত নিকপাধিচিন্াত্রে। মুখ্য আত্ম! প্রত্যগভূত আকাশে! ঘটমিব দেহং ব্যাপ্য স্থিতঃ। 

এতেন শুদ্বন্বপদার্থ উত্তঃ। অন্ত নিগুণত্বেহনভবং প্রমাণষতি_-জ্ঞানবিজ্মেমিতি | 
জানং শাস্তার্ঘধ্যানজগ্রমা তেন জ্ঞেযমে। জ্ঞাতবিজ্জেমিতি পাঠে সর্ববপ্রকাশকমহস্কারাদি- 

সাঙ্গিণমিত্যর্ঘট। তন্তাবমাননা শালগ্রামাদিবততছ্পাধিভূতস্ত শরীরম্ত লঙ্ঘনেন ভবত্যত- 

বন কুরে ইভযাপ ছুভভাবনং ভুতানাং বিমদামীনাং অবাধুনাদীনাধ। তাবদং 
হনুমান্ বলিলেন__“আমি বোগগীড়িত বলিয়া আমাৰ উঠিবাব শক্তি নাই; 

সতবাং তোমাৰ যদি অবশ্যই যাইতে হয়, তবে আমাকে লঙ্ঘন করিয়া 
যাও? ॥৭॥ 

ভীম বলিলেন--“নিগুঁণ পরমাত্মা (জীববপে) দেহ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান 
করেন; স্থৃতবাং সেই বেদবেগ্য পবমাত্মীকে আমি অবজ্ঞা কবিতে পাঁবিব না বলিয়া 
লভ্ঘন্ও করিতে পাঁবিব না ॥৮1 

আমি যদি বেদশাস্দ্ধাবা৷ সেই ভূতভাঁবন পরমাত্মীকে ন! জানিতাম, তবে 
হনুমান্ যেমন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি তোমাকে ও এই 
পর্ববতটাকে লঙ্ঘন করিতে পারিতাম” ।৯॥ 



পর্ববণি দাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ১২৩১ 

হনুমান্ুবাচ | 
ক এষ হন্ুমান্ নাম সাগরো! যেন লঙ্ঘিতঃ | 
পুচ্ছামি ত্বাং নরশ্রেষ্ঠ ৷ কথ্যতাং যদি শক্যতে ॥১৩| 

ভীম উবাচ। 

ভাতা মম গুণশ্লাঘ্যো বুদ্ধিসত্বলাঘ্িতঃ। 
রামায়ণেহতিবিখ্যাতঃ শ্রীমান্ বানরপুলবঃ ॥১১। 
রামপত্বীকৃতে যেন শতযোজনবিস্তৃতঃ | 

সাগরঃ প্লবগেন্দেণ ক্রমেণৈকেন লঙ্ঘিতঃ ॥১২॥ 
স মে ভ্রাতা মহাবীর্ধযস্তল্যোহহং তস্ত তেজসা। 

বলে পরাক্রমে যুদ্ধে শক্তোহহং তব নিগ্রহে ॥১৩॥ 
উত্তিষ্ঠ দেহি মে মার্গং পশ্ঠ যে চাগ্ঠি পৌরুষমৃ। 
মচ্ছাসনমকুর্ববাণং ত্বাং বা নেষ্যে যমক্ষয়মূ ॥১৪॥ 

ভারতকৌমুদী 

কইতি। স্ববিষষে লৌকবাঁদস্ত বামাঁণস্ত চ জ্ঞানপরীক্ষার্থমযং প্রশ্নঃ 1১০ 

ভ্রাতেতি। ভ্রাতা, একবাফ়ুজনিতত্বাৎ্খ গুণৈঃ পবোপকাবাদিভিঃ শ্লাধ্যঃ। সত্বম্ 
অধ্যবসায়ঃ। বামাষণে বান্মীকিপ্রণীতে ইতিহাসে । শ্রীমান্ তরিবর্গসম্পত্তিমান্ 1১১ 

রামেতি। রামপত্বীকুতে সীতান্বেষণনিমিত্তে। ক্রমেণ উল্লম্ফনেন 1১২| 

সইতি। তেজসা দর্পেণ ৷ নিগ্রহে দমনে, ষেন ত্ব্যা পন্থা দেষঃ স্যাৎ 1১৩ 

উত্তিষ্ঠেতি। বা! অথবা পশ্ঠেতি সম্বন্ধ: । মচ্ছাসনং ম্দাদেশম্ ॥১৪| 
ভার্তভাবিদীপঃ 

বচনং যন্টাত্তম। “আতঘ্বন আকাশঃ সম্ততঃ। আত্মনঃ সর্ঘ এত আত্মানো বুচ্চবস্তি” 
ইত্যাদিশ্রতিভ্যঃ । এতেন তৎপদার্থ উক্ত:। তষোঃ সামানাধিকবণ্যাবেদে ব্রন্মাদৈতঞ্চ 

হনৃমান্ বলিলেন_-“নবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ; 
তুমি বদি বলিতে পার, তবে বল--এ হনৃমান্টা কে, যে সমুদ্র লঙ্ঘন 
কবিয়াছিল ?” ॥১০॥ 

ভীম বলিলেন-_“তিনি আমা ভ্রাতা, গুণে শ্রাঘ্য, বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও বলসম্পন্ন, 

বামায়ণে অত্যন্ত বিখ্যাত, ত্রিবর্গসমদ্বিত এবং বানরমধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥১১। 

যে বানবশ্রেষ্ঠ দীতাঁৰ অন্বেষণের জন্য শতযোজনবিস্তৃত সমুদ্রটাকে একলক্ষে 
লঙ্ঘন করিয়াছিলেন ॥১২॥ 

সেই মহাবীব আমার ভ্রাতা; আমি তেজে, বলে, পরাক্রমে ও যুদ্ধে তীহারই 

তুল্য; সুতরাং আমি তোমাকে নিগৃহীত করিতে সমর্থ হইব ॥১৩। 



১২৩২ মহাভারতে বন” 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

বিজ্ঞায় তং বলোন্মভং বানুবীর্ষ্যেণ দপিতমূ। 

হৃদয়েনাবহস্তৈনং হনুমান্ বাক্যমত্রবীৎ ॥১॥ 
হনুষানুবাচ। 

প্রসীদ নাস্তি মে শক্তিরুখাতুং জরয়াইনঘ ! | 

মমানুকম্পয়া ত্বেতৎ পুচ্ছমুৎসাধ্য গম্যতাম্ ॥১৬॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

এবমুক্তো হনুমতা হীনবীর্ধযপরাক্রমমূ। 

মনদাঁহচিন্তয়ন্তীমঃ স্ববাহুবলদপিতঃ ॥১৭॥ 

পুচ্ছে প্রগৃছ্থ তরসা হীনবীর্ধযপরান্রমম্। 

সালোক্যমন্তক স্তৈনং নয়াম্যগ্েহ বানরম্ ॥১৮॥ 

সাবজ্ঞমথ বামেন ম্ময়ন্ জগ্রাহ পাণিনা। 

ন চাঁশকচ্চালয়িতুং ভীমং পুচ্ছং মহাকপেঃ ॥১৯॥ 

ভার্তকৌমুদী 
বিজ্ঞাঘেতি। অবহ্ত স্বাপেক্ষষা নৃনবলত্বাদুপহস্ত, এনং ভীমনেনম্ 1১৫। 

প্রসীদেতি। পুচ্ছং লাঙ্গংলম্, উৎসাধধ্য অপসাধ্ধ্য। ব্লপরীক্ষার্থমুক্িবিষমূ॥ ১৬ 

এবমিতি। হীনবীর্য্যপবাক্রমং হন্ুমন্তমিতি শেষ; 1১৭| 

2 রুজ তি) ভা আজো রাত 10 
অতএব তুমি উঠ, আমার পথ দাও; যদ্দি আমাব. আদেশ পালন না কব, 

তবে আমাৰ পুরুবকাৰ দেখ-_-আমি তোমাকে বমাঁলয়ে পাঠাই” ॥১৪। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_হনুমান্ ভীমসেনকে বলে উন্মত্ত ও বাহুবলে দর্সিত 

জাঁনির। তাহাকে মনে মনে উপহাস কবিয়া। এই কথা বলিলেন ॥১৫॥ 

হনুমান বলিলেন_হে নিষ্পাপ! বার্ধক্যবশতঃ আমার উখানশক্তি নাই; 
ন্ুৃতবাঁং তুমি আমাব প্রতি প্রসন্ন হও, দযা করিযা আমাৰ লাঙ্গ,লটা সরহিয়া 
গমন কর” ॥১৬। 

বৈশম্পাঁধন বলিলেন-_হনুমান্ এইরূপ বলিলে, বাঁহুবলদিত ভীমসেন 
হন্ুমান্কে হীনবীর্ধ্য ও হীনপবাক্রম মনে কবিলেন ॥১৭॥ 

(আবও মনে করিলেন যে,) আমি বলপূর্ধবক লা্গ,ল ধাঁবণ কবিয়া হীনবীর্য্য 
ও হীনপবাক্রম এই বানবটাকে আজ এখনই ঘমলোকে পাঠাইৰ ॥১৮। 

তাহার পর, ভীমসেন ঈবৎ হাস্য করিয়া! বামহস্ত দ্বারা অবজ্ঞাব সহিত হন্ুমানেব 
লী্গ,লট ধবিলেন ; কিন্তু সঞ্চালিত কবিতে পারিলেন ন! ॥১৯ 
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উচ্চিক্ষেপ পুনর্দোর্ভযামিক্দ্ামুধমিবোচ্ছি.তম্। 
নোদ্র্ভ,মশকভীমো দোভ্যামপি মহাবলঃ ॥২০] 
উৎক্ষিপুক্রবিবৃতাক্দঃ সংহত ্রকুটামুখঃ | 
সবিন্নগান্রোহভবন্তীমো ন চোদ্ধর্ভং শশাক তম্ ॥২১। 

য্রবানপি চ শ্রীমাললা ক্রংলোদ্ধবণোদ্ঘতঃ | 
কপেঃ পার্খনতো ভীমস্তু্থে৷ ব্রীড়ানতাননঃ ॥২২॥ 
প্রণিপত্য চ কৌন্তেষঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ। 
প্রদীদ কপিশার্দল ! দুরুক্তং ক্ষম্যতাং মম ॥২৩| 
সিদ্ধো বা ঘদি বা দেবো গন্ধবেবা বাহথ গুহকঃ | 
পু্টঃ সন্ কাম্যয়া ্রহি কম্তৃং বানবরূপধূক্ 1২৪ 

ভারতকৌমুদ্ী 
সাবজ্ঞমিতি। ম্মযন্ স্বমান ঈষদ্ধপন। জগ্রাহ পুজ্ছমিতি সহম্বঃ 7১০] 

উচ্চিক্ষেপেতি। উচ্চিক্ষেপ উৎদ্গেপ্ত,মাবেভে ৷ দোর্ডাং ঘ|ভ্যামেব বাইভ্য।ম্১০। 

উৎক্ষিপ্িতি। ভীম, উৎক্ষিপ্তে উত্তোলিতে ভ্রবৌ যেন সঃ, বিবৃত্তে বিশেষেণ গোঁলাকাবে 
অঙ্গিণী যন্ত সঃ, সংহতং সংবদ্ং কৃতং ক্রকুটমুক্তং মুখং যেন সঃ শাকপার্থিবাদিত্বাদযুক্তশববলোপঃ, 
খবি্গান্রচাভবৎ ১ কিন্তু তং গুঙ্ছমুর্তং ন চ শশাক 1২১1 

যত্বেতি। লাঙ্গ,লোদ্ধবণে ঘত্ববানপি চ, তত্রাশক্তঃ লন্গিতি শেষঃ ॥২২| 

গ্রণিপত্যেতি। মম ছুরুক্তং কটুবচনম্ 1২৩। 

তা'ব পব মহাঁবল ভীমসেন ছুই হাত দিযা--আকাঁশে উদ্দিত ইন্দ্রধনুব তুল্য 

সেই লাঙ্গ,লটাকে তুলিবাঁব চেষ্টা কবিলেন; কিন্তু ছুই হাত দিয়াও তুলিতে 
পাঁবিলেন না ॥২০॥ 

(হন্থমানেব লাঙ্গল ধবিয়া! প্রাণপণে আকর্ষণ কবিতে থাঁকীর়) ভীমের জ্রযুগল 
উপবে উঠিল, নযনযুগল গোলাকাব হইল, সুখে ভ্রকুটা দেখা দিল এবং সমস্ত অঙ্গ 
হইতে ঘর্ম নির্নত হইতে লাগিল; তথাপি তিনি সে লাহ্গুল উত্তোলন কবিতে 
সমর্থ হইলেন না ॥২১। 

ভীমসেন হনুমানের লাঙ্গ.ল উত্তোলনে উদ্ভত এবং যত্রবান্ হইঘাও যখন 
পাঁবিলেন না, তখন তিনি লজ্জায় অধোঁবদন হইয! হনুনীনেব পার্থ দাড়াই- 
লেন ॥২২। 

এবং প্রণিপাত কবিবা কৃতীঞ্জলি হইবা এই কথা৷ বলিলেন-_-“বানবশ্রেষ্ঠ। 
আপনি প্রসন্ন হউন এবং আঁমাঁব কটুবাক্যগুলিব উপবে ক্ষদা ককন ॥১৩| 

(২২)--"লাঙ্গুলোদ্ধবণৌদ্ধতঃ-_বা ব কা নি। 
বন-১৫৫ ৮] 



" ১৩৪ মহাভাবতে বন 

ন চেদ্গুহং মহাবাহো! শ্রোতব্যং স্যান্মাযা যদি। 

শিশ্যবস্থাস্ত পুচ্ছামি উপপন্োহস্মি তেহনঘ ! ॥২৫| 
হনৃমানুবাচ | 

য্তে মম পবিজ্ঞানে কৌতুহলমবিন্দম ! | 
তৎ সর্ববমখিলেন ত্বং শু পাগুবনন্দন ! ॥২৬| 
অহং কেশবিণঃ ক্ষেত্রে বায়না জগদাধুনা | 

জাঁতঃ কমলপত্রাক্ষ ! হনুমান্ নাম নামতঃ ॥২৭॥ 

ূ্্যপুত্রঞণ স্গ্রীবং শক্রপুত্রঞ্চ বালিনমৃ। 

সর্বেব বানববাজানস্তথা বানরযুথপাঃ ॥২৮। 

উপতস্থুমহাবীর্য্যা মম চামিত্রকর্ষণ 1| 
ুগ্রীবেণাভবৎ গ্রীতিবনিলস্তাগ্রিনা বথা ॥২৯॥ (যুগ্নকম্) 

সিদ্ধ ইতি। গুহাকো যক্ষঃ ৷ কাম্যযা উৎকটশ্রবণেচ্ছঘা মধা গৃষ্টঃ সন্॥২৪| 
নেতি। গ্রহথং গোপনীযম্। উপপন্নোহস্মি শবণাগতোহস্মি ॥২৫। 

যদ্দিতি। অখিলেন গ্রকারেণ। পাঁতুরেব পাঁগুঝ প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থে অণ. 1২৬] 
অহমিতি। কেশরিণন্তদাখ্য্ত বানবস্ত ৷ জগত আযুনা প্রাণরপত্থাদাযুষঃ প্রবর্তকেন। অস্তি 

চ উকারাস্তোহপ্যাযুশব্খঃ, “বিদ্াদীযুং তথাযুযা” ইতি দ্বিরূপকো যা |২৭| 

_. স্থ্যেতি। বানবযৃথপা বানবগণপতযঃ। উপতকুঃ সিষেবিবে । অনিলস্ত বায়োঃ|২৮--২৪| 

আমি প্রবল শ্রবণেচ্ছাবশতঃ জিজ্ঞানা কবিতেছি--বানরবূ্পধাবী আপনি কে? 
কোন দেবতা, না সিদ্ধ, না| গন্বব্ষ, না বক্ষ, তাহা বলুন ॥২৪। 

নিষ্গাঁপ মহাবাহু! যদি গৌঁপনীয় না হয় এবং আঁমাব যদি শ্রোতব্য হয়, 
তাহা হইলে আমি খিষ্টেব ন্যাষ আপনাকে জিজ্ঞাসা কবিতেছি এবং আপনার 
শর্ণাগত হইযাঁছি” ॥২৫॥ 

হনুমান বলিলেন--“অরিন্দম পাঁওুনন্দন ! আমাৰ পবিচয় জানিবাঁৰ জন্ত 
যখন তোমাৰ কৌতৃহল জন্মিযাছে, তখন তৃমি সে সমস্তই শ্রবণ কব ।২৬। 

পদ্মনষন! জগৎপ্রাণ বাধু কেশবিনামক বাঁনবেব পত্বীব গর্ভে আমাকে 
উৎপাঁদন কবিযাঁছেন ; আমাৰ নাম-__হনুমান্ত ॥২৭॥ 

শক্রবিজয়ী ভীমসেন | মহাবীব বাঁনববাঁজগণ এবং বানবধুথপতিগণ 
ূর্ধাপুত্র স্ুগ্রীবেব এবং ইন্দরপুত্র বালীর সেবা কবিতেন। এদিকে অগ্নিব 

(২৫১ শ্রোতব্যং চেঞ্বেন্মম--বা বকা নি। (২৭)-"-হন্মান্ নাম বাঁনরঃ__বা! বকা নি। 
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নিকৃতঃ স ততো ভ্রান্রা কম্সিংশ্চিৎ কাবণান্তবে | 

খথ্যমূকে মধা সার্দং স্ত্রীবো শ্যবসচ্চিবম্ 1৩০) 
অথ দাঁশরথিকাঁবো বামে নাম মহাবলঃ | 

বিষুগ্মানুষরূপেণ চচাব বন্ধাতলমূ ॥৩১॥ 
স পিতুঃ প্রিয়মন্িচ্ছন্ সহভার্ধ্যঃ সহানুজঃ | 

সধনুর্ধন্িনাং শ্রেষ্টো দণ্ডকাবণ্যমাশ্রিতঃ ॥৩২॥ 
তস্ত ভার্ধ্যা জনস্থানাচ্ছলেনাপন্ৃতা বলাগু। 

বাক্ষসেন্দ্রেণ বলিনা বাবণেন দুবাত্বনা ॥৩৩॥ . 

স্বর্ণবত্রচিত্রেণ মৃগরূপেণ বক্ষদা | 
বঞ্চঘিত্বা নবব্যাত্্ং মাবীচেন তদাহনব । ॥৩৪॥ (ুগ্মকম্) 
হুতদাবঃ সহ ভ্রান্রা পত্রীং মার্গন্ স বাঘবঃ। 
দৃবান্ শৈলশিখবে ্বত্রীৰং বানবর্ষভম্ ॥৩৫॥ 

ভাঁবতকৌগুদী 
নিত ইতি। নিরুতো বহিকত, স স্ব্রীবঃ ভ্রাতা বালিনা, খতমূকে পর্বতে 1৩০) 
সংক্ষেপে বামীযণমাহ--অথেতি। বিষু বামো নাম সন্গিতি সম্বন্ধ; ॥৩১| 
মইতি। অঙিচ্ছন্ অনুষ্ঠাতুমিচ্ছন্। সন: সকাম্মু কঃ ॥৩২। 
তশ্তেতি। জনস্থানাৎ দণ্কাবণান্ৈব প্র.বশবিশেষাৎ। ছলমাহ--হ্বর্ণেতি 1৩৩--৩৪। 

সহিত বাধুব যেমন সৌহার্দ আছে, আমাবও তেমনই স্ুগ্রীবেব সহিত সৌহার্দ 
ছিল ॥২৮-__২৯॥ 

তাহার পৰ কোন কাবণে বালী স্ুগ্রীবকে বহিষ্ধুত কবিয়া দেন, তাহাতে 
ুপ্রীব আমাৰ সহিত যাইবা! খস্তমুকপর্ববতে দীর্ঘকাল বাঁস কবেন|৩০| 

তদনত্তব ভগবান্ নাবায়ণ দশবথেৰ পুত্র হুইযা “বাম নাম ধাঁবণ কৰিয়া, 
মহাবীব ও মহাবল মানুষবপে ভূতলে বিবণ কবেন 5১ 

ধু্ধীব্রেষ্ঠ সেই বামচন্দ্র পিতাব প্রিষকাধ্য কবিবাব ইচ্ছাঁষ ধনু ধাবণ কবিয়া 
ভাধ্যা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষণেৰ সহিত দণ্ডকাবণ্যে গমন কবেন ॥5২। 

হে নিষ্পাপ ভীমসেন! তখন বাক্ষপরাজ মহাবল ছুবাত্বা বাবণ স্বর্ণ ও বত 
বিচিত্র যুগবপধাবী মাবীচনামক বাক্ষসদারা নরশ্রেঠ বামচন্্রকে প্রতাবিত কবিয়! ইলে ও বলে জনস্থান হইতে তীহাব ভার্ধ্যা সীতাদেবীকে অপহবণ কবে ॥৩৩__৩৪| 

(৩৪) গ্লোকাৎ পবম্ “শা সপ্চত্বারিংশদধিকঃ-"'হন্মাস্্বাচ-বা ব কা, **অষ্টচ্ারিংশ- 
দধিকঃ-"হসান্থবা'-পি, “"'একোনিপঞ্চাশদধিকঃ-“হন্যাস্্বাচ-_নি। 



৯২৩৬ মহাভাবতে বিন" 

তেন তন্তাভবৎ সখ্যং রাঘবন্থ মহাত্মনঃ | 

সহ্ত্বা বালিনং বাজ্যে স্গ্রীবমভিষিক্তবান্ ॥৩৬॥ 

স বাজ্যং প্রাপ্য স্থগ্রীবঃ সীঠায়াঃ পবিমার্গণে | 
বানবান্ প্রেষয়ামাপ শতশে|হথ সহভ্রশঃ 1৩৭ 

ততো! বানরকোটীভিঃ সহিতোহহং নবর্ষভ !| 

সাতাঁং মার্গন্ মহাঁবাহো ! প্রযাতো| দক্ষিণাং দিশম্ ॥৩৮। 

ততঃ প্রবৃত্তিঃ ীতায়া গৃধেণ জ্মহাত্বন! | 

সম্পাতিনা সমাখ্যাতা বাঁবণস্ত নিবেশনে ॥৩৯॥ 

ততোহহং কার্্যদিদ্যর্ঘং বামস্যাক্রিউকর্মণঃ। 
শতযোজনবিস্তারমর্ণবং সহসা প্লতঃ ॥8০। 
অং স্ববীর্ধ্যান্তীর্্য সাগবং মকবালঘম্। 
ন্তাঁং জনকবাজস্ত সীতাং মুরন্ুতোপমাম্ ॥৪১॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 
বইতেতি। ভরা! লক্ষণেন, মাগন্ অস্বিত্তন্, বাঘবো বাঁমঃ 1৩৫] 
তেনেতি। স বাঘবঃ। বাঁজ্যে বানববাঁজতবপদে ॥৩৬| 

নইতি। পবিমার্গণে মমন্তাদন্বেষণে ।৩৭। 

তত ইতি। বানবকোটাভিরিত্যনেন বানবাণীং বতবমাং বিবশ্দিতম্।৬৮1 
তত ইতি। প্রবৃতিবত্তন্তঃ ৷ গৃষেণ পক্ষিবিশেষেণ। নিবেশনে ভবনে ॥৩৯| 
তত ইতি। অর্ণব সমুদ্রমূ। প্তঃ বৈহাযন্তা গত্যা অতিক্রীস্তঃ 1৪৯1 

 ভাহাব পব হ্বতদা রান আতা লগ্মণেৰ হিত মিলিত হইয়া ঈীতার জদ্রে 
কবিতে থাকিযা খত্যসূকপর্ববপ্েব শুক্সে বাবে সুগ্রীবকে দেখিতে পাঁন 1৩৫ 

তদনন্তব নুগ্রীবেব নহিত মহাত্মা রামচন্দ্র সথিত্ব হইল এবং রামচন্দ্র বালীকে - 
বধ কবিঝা কিিত্ধ্যাবাঁজ্যে সুগ্রীবকে অভিষিক্ত কবিলেন 1৩৬ 

সগ্রীব বাঁজ্যলাভ করিয়া সীতাব অন্বেষণে ণত শত এবং সহম্র সহস্র বানর 
গ্রেব্ণ কবিলেন 1৩৭ 

মহাঁবাছু নবশ্রেষ্ঠ! তাঁহাৰ পব আমি বহতব বানরের সহিত মিলিত হইয়া 
সীতাব অন্বেষণ কবিতে করিতে দক্ষিণ দিকে গেলাম 1৩৮) 

তশন্তব অতিমহাত্মা গৃত্র সম্পাতি, বাঁবণভবনে সীতাব অবস্টিতিরৃত্বান্ত 
আমাঁদেব নিকট বলিলেন 1৩৯॥ 

তাহাব পব আমি, অক্িষ্টকর্মা। রামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধিব জন্য তৎক্ষণাৎ 
শতযোজনবিস্তৃত সমুদ্র লজ্যর্ন করিলাম ৪০1 



পর্ব দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ১২৩৭ 

দুটবান্ ভবতশ্রেষ্ঠ ৷ রাবণস্ত নিবেশনে। 
সমেত্য তাষহং দেবীং বৈদেহীং বাঘবপ্রিয়াম্ ॥৪২। 

দা! লঙ্কামশেষেণ সাষ্গ্রাকারতোরণাম্। 
গ্রত্যাগতশ্চাস্ত পুনর্নাম তত্র প্রকাশ্ঠ বৈ ॥8৪৩| (বিশেষকম্) 
মদ্ধাক্যাচ্চাবধার্ধ্যা্ড রামো৷ রাজীবলোচনঃ । 

স বুদ্িপুর্ববং সৈম্যন্ত বদ্ধা সেতুং মহোঁদধো | 
বৃতো৷ বানরকোটাভিঃ সমূততীর্ণো মহীর্ণবম্ ॥88॥ 

ততো বামেণ বীরেণ হৃত্বা তান্ সর্বববাক্ষলান্। 

বণে সবাক্ষগণং বাবণং লোকবাবণম্ ॥8৫॥ 

নিশাচবেন্দ্রং হত্বা তু সভাতৃম্থতবান্ধবমূ। 

বাজ্যেহভিষিচ্য লঙ্কায়াং বাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্ ॥৪৩ 

ভাব্তকৌমুদী 
অহমিতি। ্ববীর্ধ্যাৎ অননাসাহাধ্যাদিত্যাশযঃ| সমেত্য প্রাপ্য । অট্টদ্যাদিগৃহৈঃ 

প্রাকাবৈঃ প্রাচীরৈঃ তোবপৈর্বহিঘ্ঘণবৈশ্চ সহেতি তাম্ | অস্ত বামস্ত সমীপে 1৪১৪৩] 
মদদিতি। অবধার্ধ্য লঙ্কাগমনোপাযং নিশ্চিত্য | বুদিরন্্ণী। যট্পাদোহ্যং গ্লোকঃ188| 

ভাব্তভাবদীপঃ 
দরশিতম্1৯--১১] ক্রমেণ পীঁদবিক্ষেপেণ 1১২১৬ এবমুক্তে সতি, তমিত্যধ্যাহাবঃ। 
তং হীনবীর্্যপবাক্রমং মনসাইচিন্তষৎ, মেনে ॥১৭_-৮॥ উপভ্র্বালিনং মম চ স্ুগ্রীবেণ 
গ্রীতিবতবৎ্, নিতে! নিবস্তঃ |২৯--৪১1 জমেত্য বিদিত্বা সম্ভাষণাদিনা নিশ্চিত্য 1৪২ 
অস্ত বামন্ত, তত্র লঙ্কাযাম্॥,৩। অব্ধাধ্য নিশ্চিত্য॥8৪॥ লোকবাঁবণং লৌকপীড়াকরম্ 

ভবতশ্রেষ্ট! আমি আপন বলেই মকবালয় সমুদ্র লঙ্ঘন কৰিয়া যাইয়া 
বাবাভবনে দেবতনয়াসদৃশী জনকতনয়া সীতাকে দর্শন কবিলাম এবং বিদেই- 
বাজননদিনী বামপ্রিয়তম! সীতাদেবীব সহিত আলাপ কবিয়! অট্টালিকা, প্রাচীব ও 
তোবগেব মহিত সমগ্র লক্কানগবী দগ্ধ কবিয়া এবং সেখানে নিজেব নাম প্রকাশ 
কবিয়া, পুনবায় বামচন্দ্রে নিকট প্রত্যাগমন কবিলাম ॥৪১--৪৩। 

তখন পদ্মনযন রামচন্দ্র আমাব বাক্য শুনিযা, সৈন্যগণের মন্ত্রণা অনুসাবে 
লক্কাগমনের উপায় স্থিব করিয়া সন্ববই মহাসমুদ্রে সেতুবস্বনপুর্র্বক কোটি কোটি 
বানবসৈন্যে পবিবেষ্টিত হইয়া মহাসমুদ্র পাব হইলেন ॥৪৪ 

তাহা পব মহাবীব রামচন্দ্র যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষদ এবং ভ্রাতা, পুত্র, বান্ধব 
(৪৩)-প্ত্যাগভশচান্মি পুনঃ-বা ব কা পি। (8৪) মদ্বাকাধাবধার্যান্ত--পি, ***অবৃদ্ধ ূর্বমন্ৈ্চবন্-নি। (৪৫) ততো রামেণ বীর্যোণ--বা ব্কা। 

ত. স্সপশল ত শপ 



১২৩৮ মহাঁভাঁবতে , বন- 

ধাম্মিকং ভক্তিমন্ত্চ ভক্তানুগ্তবৎুসলমূ। 
পুনঃ প্রত্যান্তা তার্্য। নব্টা বেদ্চতির্যথা ॥৪৭॥ (বিশেষকস্) 
তধৈব সহিতঃ সাঁধবযা পত্ত্যা বামে মহাষশাঃ। 
গত্ব। ততোহতিত্ববিতং স্বাং পুবীং বধুনন্দনঃ। 
অধ্যাবনভততোহযোধ্যামযোধ্যাং দ্বিষতাং প্রভুঃ ॥৪৮ 

তত; প্রতিষ্ঠিতো রাজ্যে রামে! নৃপতিসত্মঃ | 
ং ময়! যাচিতোহসে। বাঁমে। বাজীবলোচনঃ ॥৪৯| 

যাঁবদ্রাম! কথেয়ং তে ভবেল্লোকেষু শক্রহন্। | 
তাবজ্জীবেয়মিত্যেবং তথাহস্তিতি চ সৌহুব্রবীৎ ॥৫০| (যুগ্ম) 
সীতীগ্রসাদাচ্চ সদা মামিহস্থমবিন্দম ! | 
উপতিষ্ঠন্তি দিব্য' হি ভোগা! ভীম । যথেস্লিতাঃ ॥৫১॥ 

ভাব্তকৌমুদী 
তত ইতি। লোকবাঁবণং জগৎপীভকম্। লক্কাাং বাজ্যে ইতি সন্স্ঃ | নৃষট লুপ্তা বেযশ্রাতিঃ 

বেদাখ্য। শ্রুতি পুব] নীবাঁধণেনেতি শেষঃ ॥৪৫--৪৭| 
তষেতি। দ্বিষতাং শব্রণীম্, অযোধ্যাং যোদ্,মরশক্যাম্। অযমপি বট্পাদঃ স্লোকঃ৪৮| 
তত ইতি। রাঁজীবলোচনঃ পন্রনযনঃ। কথা আখ্যানমূ, ভবেত্তিষ্ঠেৎ |৪৯_-৫০। 
সীতেতি। শীতাঁযাঃ প্রসাঁদাৎ গ্রসাঁদেন ববদীনাৎ। দিব্যাঃ ব্গাযাঃ, ভোগাঃ খাগ্তাদযঃ 1৫১ 

ও প্রধান প্রধান রাক্ষসেব সহিত জগতের উৎগীড়ক বাক্ষসবাজ বাঁবণকে বধ করিয়া 

ধাঁম্মিক, ভক্ত ও অনুগতবৎসল রাক্ষদশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে লঙ্কাবাজ্যে অভিষিক্ত কিয়া» 
নাবার়ণ যেমন লুপ্তশ্রুতি উদ্ধার কবিয়াছিলেন, সেইবপ সীতাকে উদ্ধার 
কবিলেন ॥৪৫-_-৪৭॥ 

তদনন্তব প্রভাবশালী ও মহাষশ! রঘুনন্দন বাঁম সেই সাধ্বী পত্রী সীতাঁদেবীৰ 
সহিতই অতি সত্বব যাইয়া, শক্রগণেৰ অজেয় আপন বাঁজধানী অযোধ্যানগরীতে 
বাঁস কবিতে লাগিলেন ॥৪১॥ 

তাহাব পৰ পন্মনঘন বাঁভশ্রেষ্ঠ বাম রাজ্যে প্রতিষিত হইলে, আমি ভাহাৰ 
নিকট এই বব প্রার্থনা করিলাম যে, হে শত্রনাশক বাম! যে পর্য্যন্ত আপনার 
এই উপাখ্যান জগতে প্রচলিত থাকিবে, ততকাল আমি জীবিত থাকিব; তখন 
বাম বলিলেন-__“তাহাই হউক” ॥৪৯-_ ৫০1 

অকিদ্ম ভীম! আমি এইখানেই আছি; তাহাতে সীতা যে অনুগ্রহপুর্বক 
বর দিয়াছিলেন, তাঁহাব প্রভাবে অভীষ্ট স্বর্গীয় ভোগ্যবস্ত সকল আমাৰ নিকট - 
উপস্থিত হইয়া! থাকে ॥৫১। 



পর্ববণি দবাবিশত্যবিকশততমোহ্ধ্যাযঃ ] 

দশ বর্ধসহত্রাণি দশ বর্ষশতানি চ। 

বাজ্যং কাবিতবান্ রামস্ততঃ স্বভবনং গতঃ ॥৫২॥ 

তদিহাপ্নবসম্ভাত ! গন্ধর্ব্বা্চ সদ্দাহনঘ ! | 

তন্ত বীরস্ত চবিতং গীষস্তো বময়ন্তি মাম্ ॥৫৩॥ 

অয মার্গে। মর্ভ্যানামগম্যঃ কুরুনন্দন ! | 

ততোহহং রুদ্ধবান্ মার্গং তবেমং দেবসেবিতম্ ॥৫৪| 

ত্বামনেন পথা যাল্তং বক্ষে বা বাক্ষসৌহপি বা। 

্ষয়েদ্বা শপেদ্বাপি মা, কশ্চিদিতি ভারত ! ॥৫৫॥ (বুগ্মকম্) 

দিব্যে। দেবপথো হোষ নাত্র গচ্ছন্তি মানুষাঃ | 

যদর্থমাগতশ্চাদি তৎ সবোহত্যর্ণ এব হি ॥৫৬| 

ইতি স্তরীমহাভারতে শতসাহত্াং সংহিতায়াং বৈয়ামিক্যাং বনপর্ববণি 

তীরঘযাত্রায়াং হনৃমস্তীমসংবাদে দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০| 

রত তারতকৌমুদী 
এরি আমুধঃ পবিমাগং কুচঘতি-_দশেতি। কীবিতবানিতি স্বার্থে ইন্ 

6৫২1 

অত্র কেন ভাবেন কালং নযসীত্যাহ__তদিতি। হে তাত! বত্দ]] তন্ত বামস্ত ॥৫৩| 

যুগনকেন মার্গবৌধহেতুমাহ--অযমিতি। মর্ত্যানাং মান্যাণীম্। ধর্ষেদভিভবেৎ |৫৪-_৫৫| 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

1৪৫_-৪৭| অযোধ্যাং যোদ্ধ,মশক্যাম্॥৪৮-_-৫১|॥ কাঁরিতবান্ কৃতবান্, স্বার্থে ০ 

বৈরুঠম॥*২_৫৬ - 

ইতি শ্রীমহীভাবতে বনপর্বণি নৈলকষ্ঠীষে ভারতভাবদীপে ছাবিংশত্যধিকশততমৌহধ্যাষঃ 1১২২। 

বামচন্দ্র দশ সহত্র বংসর এবং আব্ও একসহত্র বৎসর (এগাব হাঁজার বর) 

রাজত্ব করিযাঁছিলেন ; তাহার পৰ তিনি আপন বৈকুষ্ঠভবনে গমন কবিয়াছেন ॥৫২॥ 

বস! নিষ্পীপ! অঞগ্দবোগণ এবং গন্ধর্র্গণ সর্বদা এইখানে আসিয়া সেই 
বাঁরেব চবিত্রবিষয়ে গান কবিয়া আমাকে আনন্দিত কবিয়া থাকে ॥৫৩া 

ভবতবংশীয় কুকনন্নন। এই পথটা! মানুষেব অগম্য » বিশেষতঃ তুমি এই পথ 
দিযা যাইবার সময়ে কোন ক্ষ বা বাক্ষম তোমাকে অভিভূত না কবে বা 
অভিসম্পাত না৷ দেয়, এই জন্তই আমি দেবসেবিত তোমার এই পথ বোধ 

.কবিরাছিলাম$৫৪-৫৫। ____ _ ____.____ 
(৫৫) প্রথমার্ধং বা ব'কা পিনাস্তি। (৫৬)-অসি অতএব সরশ্চ তৎ-বা বকা নি। 

* ***অষ্টচত্বারিংশদধিক:...৯-বা ব কা, «"উন্পঞ্চাশদধিক*"”- পি, *" পঞ্চাশদধিকঃ 

স্নি। 



ব্রয়োবিংশত্যধকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
স্প্প92- 

বৈশম্পাষন উবাচ । 
এবমুক্তো মহাবাহর্ভীমসেনঃ প্রতাপবান্। 
গ্রণিপত্য ততঃ গ্রীত্যা ভ্রাতরং হুষ্টমানপঃ ॥১ 
উবাচ শ্রক্ষযা বাচা হনুমন্তং কগীশ্বরমূ। 

ময়া ধন্যতবো নান্তি যদা্য্যং দৃষ্টবানহম্ ॥২॥ (ুগ্মকম্) 
অনুগ্রহে মে সুমহাংস্তপ্তিশ্চ তব দর্শশা। 
একস্ত কৃতমিচ্ছামি তয়াছ্যার্ধ্য ৷ প্রিয়ং মম ॥৩| 
যত্তে তদাসীৎ প্নবতঃ সাঁগবং মকরালযমূ। 
রূপমপ্রতিমং বীব । তদিচ্ছামি নিরীক্ষিতৃম্ ॥৪) 

ভাবতকৌমুদী 
দিব্য ইতি) দিব্য উত্তমঃ॥ অভ্যর্ণে আসনে দেশে বর্তুতে ॥৫৬| 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যাষ-ভাবতা চার্্য-মহাঁকবি-পন্মভূষণ-শ্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচারধ্যবিবচিতীয়াং 
মহাভাবতটাকাষাং ভাবতকৌমুদদীসমাখ্যাযাং বনপর্বণি তীর্ঘযান্রাযাং 

দ্বাবিংশত্যধিকশততমৌহ্ধ্যাষঃ |০| 
7 

এবমিতি। উক্তো হন্যতা। শ্ক্ষযা কোমলযা। মযা! তুল্য ইতি শেষ; ॥১-২| 

অন্থগ্রহ ইতি। তৃষ্চিশ্চ ন্মহতীত্যর্থ: ৷ প্রিষং গ্রীতিকবং কাঁধ্যম্ ॥২1 

এটা উত্তম দেবপথ ; স্ুতবাঁং এ পথে মানুষেব। গমন করিতে পাবে না। (সে 
যাহা হউক) তুমি যে জন্য আসিয়াছ, সে সবোবর নিকটেই আছে” ৫৬। 

2 

বৈশম্পীঘ্পন বলিলেন__হুনুমান্ এইবপ বলিলে, মহাঁবান্ু, প্রতাঁপশালী ও 
ষ্টচিন্ত ভীমসেন প্রণিপাত কবিয়া কোমল বাক্যে বানবশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা হনৃমান্কে 
বলিলেন__“আমার তুল্য মহাধন্ত লোক আব নাই; যেহেতু আমি আপনাকে 

দেখিতে পাইলাম ॥১-_২॥ 
আর্য! আপনি দর্শন দান কবিয়া আমাব প্রতি অতি গুকতব অনুগ্রহ 

কবিয়াছেন, আমাবও অতি গুকতব তৃপ্তি জন্িয়াছে। এখন আমি ইচ্ছা কৰি যে, 

আঁপনি আমার একটী প্রিয়কাধধ্য কবেন ॥৩া 

(৩)--এবন্ কুতমিচ্ছাসি ত্ব্াগ্য প্রিযমাত্বনঃ-_বা বকা, "*এতত্ত, বৃতমিচ্ছামি তযার্যোণ 
প্রিয়ং মম-নি। 



ভ্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যাবঃ | ১২৪১ 

এবং তুক্টো ভবিব্যামি শ্রদ্ধাস্থামি চ তে বচঃ। 
এবমুক্তঃ স তেজম্থী প্রহস্ত হৃবিবত্রবী ॥৫॥ 
ন তস্ছক্যং ত্বযা৷ দ্রষ্টং রূপং নান্যেন কেনচিৎ | 
কালাবন্থা তদা হ্ন্যা ন সা বর্ততি সা্প্রভম্ 1৬| 
অন্যঃ কৃতঘুগে কালদ্তরেতাবাং দ্বাপবেহপবঃ। 

অযং প্রধ্বংসনঃ কালো নাগ তদ্রপমস্তি মে ॥৭| 

ভূমির্নগ্ো নগাঃ শৈলাঃ সিদ্ধা দেবা মহ্যযঃ | 
কালং সমনুবর্তৃন্তে যথা ভাবা যুগে যুগে ॥৮1 

কালং কালং সমাসাগ্য নবাণাং নবপুঙ্গব ।। 

বলবর্্র প্রভাব হি গ্রহীবস্ত্যন্বন্তি চ ॥৯ 
ভাবতকৌমুদী 

যদদিতি। প্রবতো বৈহীধস্তা গত্য। লজ্ঘবতঃ। অপ্রতিমং নিরুপমম্ 181 
এবমিতি। এবং সতি। অরদ্ধান্তামি বিশ্বসিষ্যামি। হবিরানবে হনৃান্ ৫ 
নেতি। অন্য! বৃহদারুতিযোগ্যা'। বর্তৃতি বর্তুতে ॥৬| 
অন্ত ইতি। গলে বদ্ধা গৌঁবিত্যাদিবৎ কৃতবুগে কালি ইত্যাদাবাধানাধেবভাব উপপথ্ধতে 

অব্যৰে অব্যবিসন্তাঙ্গীকাঁধাৎ। প্রধ্বংপনো। ধর্শহীমকব:1৭1 
ভূমিরিতি। নগা বৃক্ষাঃ। কালং সমনখধ্থত্তে কাঁলাভসাবেণ পূর্বাবিলক্ষণা ভবস্ি। ভাবা 

বাল্যকৌ মাবাগ্বস্থাঃ। মমাপি তখৈৰ দেহবৈলক্ষপ্যং জীতমিতি ভাবঃ 1০ 

বীব! মকবালয় সমুদ্র লঙ্ঘন কবিবাব সমযে আাঁপনাব যে কপ ছিল, এখন 
সেই অদাধাবণ বূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা কৰি ৪ 

ইহা! হইলে আমি সন্ত হইব এবং আঁপনাঁব বাঁকা বিশ্বান কব্বি 1” ভীগ 
এইবপ বলিলে, তেজম্থী হনুমান্ হাস্ত কবিযা বলিলেন--॥ ॥ 

“ভীম। তুমি বাঁ অন্য কোন ব্যক্তিই আমাৰ নে কপ এখন দেখিতে সদর্ঘ নহ। 
কাবণ, তখন কালেব অবস্থা অন্যপ্রকাঁব ছিল, এখন ভাহা নাই 1৬ 

ধরমভাসজনক অন্থাপ্রকাঁৰ কাল চলিতেছে; সুতবাঁ এখন আমাৰ দেগ্রকান সপ 
হইতে পারে না ॥৭ 

দেহেব অবস্থা যেনন কাঁলেব অনুগামী হব (দেহ যেমন কাল অনুবাদে বাজ € 

কৌমীবপ্রস্থতি অবস্থা প্রাপ্ত হট, তেদন বুগে যুগে ভুলি, না, বুল গলার 

দেবতা ও মহ্ষিবা কাঁলেব অন্রগাদী হন (কাল অন্রনাদে হি ছি 
প্রকান হন)।৮। 

(৯) পূর্বার্ধং বাব কাপি নাক্তি। 
ব্ন-১৫৯ (৮) 



১২৪২ মহাভারতে বন- 

তদলং তব তদ্রপং দ্র্টং কুরুকুলোদ্বহ ! | 
যুগং সমনুবর্তীমি কালে! হি দুবতিক্রমঃ ॥৯০।॥ 

ভীম উবাচ। ৭ 
যুগসংখ্যাং সমাচক্ষ। আচাবঞ্চ যুগে যুগে । 

ধর্কা মারথভাবাংসচ কর্ম বীর্ধ্যং তবাভবৌ ॥১১॥ 
হনুষানুবাচ। 

কৃতং নাম যুগং তাত। ঘত্র ধর্মাঃ সনাতনঃ | 

কৃতমেব ন কর্তৃব্যং তম্মিন্ কালে যুগোভমে ॥১২। 
ন তত্র ধর্ম্াঃ সীদস্তি ক্ষীয়ন্তে ন চ বৈ প্রজাঃ। 

ততঃ কৃতযুগং নাম কালেন গুণতাং গতম্ ॥১৩। ক জাকের 8১১5০ 

কালমিতি। কালং কালং বিভিন্ন কালম্। বর্ম বপুঃ। প্রহীযস্তি ক্ষীযন্তে ॥৯| 

তদ্দিতি। অলমিতি বাবণে। যুগং সমন্থবর্তামি যুগীন্গপাঁবেণ খর্ব! জাত ইত্যর্থঃ ॥১০। 

যুগেতি। ভাবঃ অবস্থা, কর্ম বৃত্তি বীর্ধ্ংং বলম্। ভবাঁভবৌ উৎ্পাদনবিনাশো ॥১১॥ 
সত্যযূগাবস্থামাহ--কৃতমিতি । সনাতনে! নিত্যস্থিতঃ। কৃতমেব ধর্ম্যং কর্ম, ন কর্তব্য 

অবশেষাঁভাবাৎ ॥১২। 

নেতি। সীদন্তি অবহীযন্তে স্, ক্ষীযন্তে অকালমৃত্যুনা । গুণতামপ্রীধান্তাম্ ॥১৩1 
ভাব্তভাবদীপঃ 

এবমিতি ॥১-৪॥ হবিবানবঃ ॥৫-৮| ব্ত্ম শবীবম্।৯_-১৭॥ ভাবান্ তত্বানি, কর্ম 
শুভান্তভম্, বীর্ধযং ফলোদপর্য্যন্তং শ্তিঃ, ভবাভবাঁবুৎপত্তিবিনাশো এশধর্্যানৈশবর্ষ্যে বা॥১১ 
কৃতমেব সর্ব্রে কৃতক্ৃত্যা এবেত্যর্থ, তত এব হেতোঃ কৃতযুগরং নাম ॥১২॥ গ্রণতীং মুখ্যমপ্য- 

নবশ্রেষ্ঠ! ভিন্ন ভিন্ন কাল অনুসাবে মানুষেব বল, শবীব ও প্রভাব ক্ষয়ও পায় 
এবং বৃদ্ধিও পায়ু ॥৯॥ 

অতএব কুককুলশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার সেবপ দেখিতে চাহিও না। কাবণ, 
আমিও যুগেব অনুবণ করিতেছি। যেহেতু কাঁলের অতিক্রম করা! ছু্ধর” ॥১০॥ 

ভীম বলিলেন__-“আধ্য ! আঁপনি-_যুগের সংখ্য। (কয়ট। যুগ তাহা) এবং ভিন্ন 
ভিন্ন যুগেব আচাঁব, ধর্ম, কাম, অর্থ, অবস্থা, কর্ম, বল, উৎপত্তি ও বিনাঁশের বিষয় 
বলুন” ॥১১। 

হনুমান বলিলেন-_“বৎস! প্রথম সত্যযুগ। যে যুগে ধর্ম সনাতন (সর্বদা 
দিদ্ধ) ছিল, সেই বুগশ্রেষ্ঠেব সময়ে মানুষ ধর্মকার্য কবিয়াই ফেলিত; কিন্তু কর্তব্য 
বলিয়! অবশিষ্ট রাঁখিত না ॥১২। 

(১9 দ্বিতীষারধ বা বকানান্তি। ৭ ভীমসেন উবাচ--বা বকা। 



গর্বণি ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১২৪৩ 

দেবদানবগন্ধর্ব্বা যন্দরাক্ষদপমগাঃ | 

নাসন্ কৃতঘুগে তাত ! তদা ন ব্রযবিক্রঘঃ ॥১৪॥ 
ন সাম খগ যজুর্র্ণাঃ ক্রিধা নাসীচ্চ মানবী । 
ভাভিধ্যায় ফলং তত্র ধর্ম সন্ন্যান এব চ ॥১৫॥ 

ন তন্মিন্ যুগসংসর্গে ব্যাধযো নেক্দরিয়ঃ 

নাসুযা নাপি রুদিতং ন দর্পো নাপি বৈকৃতম্ ॥১৬| 

ন বিগ্রহ কুতস্তন্্রা ন ছ্বেষো ন চ পৈশুনম্। 

ন ভষং নাপি সন্তাপো ন চের্য্যা ন চ ম্সবঃ ॥১৭॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
দেবেতি। নাঁসন্, পবস্পবং বিভিন্ন ইতি শেষঃ, সর্বেধামেবৈকবপত্বাদিত্যাশযঃ, ক্রয়বিক্রদস্চ 

নাঁমীৎ, সহল্পমাত্রেণৈব তন্তৎফলসিদ্বেবিতি ভাবঃ 1১৪1 

নেতি। তত্র কৃতষুগে, সাম খক্ যুর্নাসীৎ্ বেদুভেদ৷ নাঁসীদদিত্য্থ:, দ্াপল এব টদপানেন 

তন্য কবণাৎ “ব্যদধাদ্যজ্সম্তত্যে বেদমেকং চতুষিধম্” ইতি শ্রীমভাগবতবচনাৎ। ত্রাশবাদঘো 
বিভিন্ন বর্ণ! নাঁসন্। মানবী মানবসন্বদ্ধিনী, ক্রিষা! বীজবপনাদিকপা নাসীৎ। তহি কথং 
ভোজনাদিনিপ্পত্তিবাসীদিত্যাহ__অভীতি। মানবা অভিধ্যাঘ সঙ্কন্দোব ফলং ক্রঘবিত্রদবীজ- 

বপনাদিকলম্ অন্নাদিকম্ অলভন্তেতি শেষঃ। সন্যাসত্ত্যাগ এব চ ধর্ম আসীৎ ১৫ 

নেতি। যুগরস্ত সতাযুগস্ত সংসর্গে সন্বন্ধে সতি। বৈরুতং পবপ্রতাবণারদিবিকাব্রঃ ?১৬। 

ভাবতভাঁবদীপঃ 

হখাতাং গতম্।১৩-১৪। ন সামেতি। ত্রধীরধ্শস্ত চিতশগ্ধার্থতাত্তন্তাশ্চ তরানীং হ্বভাব- 
দি্বতবান্ন সাঁমাদীন্যাসন্, মান্বী ক্রিযা কৃষাগ্যার্তরূপা কিন্ত অবিধ্যাঘ ফলং নম্বান্ে সর্দাং 

সম্পন্ভত ইত্যর্ঘঃ॥১৫া বৈর্ৃতং কপটম্ ॥১৬। বিগ্রহো বৈবম্, তন্তা আলঙ্ণ্, দ্বেঘঃ পানি 

তখন ধর্ম ক্ষষ পাঁঘ নাই, লোঁকক্ষষও হয নাই। সেই ভত্যাই তাহাঁব নাম 

ছিল--সত্যযুগ'। কণলক্রমে সে যুগ অপ্রধান (নিকৃষ্ট) হইঘাছিল ॥১৩ 
বৎস! সত্যযুগে দেব, দাঁনব, গন্ধবর্, যক্ষ, বাঁদস ও নাগপ্রভৃতি পরষ্পুব বিভি্ 

ছিলেন না, কিংবা তখন ক্রয়-বিক্রধ হইভ না ॥১৪1 
তখন সাম, খক্ ও যু এইবপ বেদবিভাগ ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ 

এবং দানুষেব বীজবপনপ্রস্ৃতি কার্ধ্য ছিল না. কিন্তু ঘাঁনব ইচ্ছা ববিবাদীরই 

বিক্রংপ্রভৃতি সমস্ত কার্যে ফল লাভ কবিত ; আব সেই সদধে কেল্ল স্্যাসই 
ধর্ঘ ছিল ॥১৫। 

দেই সভাযুগ আঁবন্ত হইলে নানুষেব বোগ, ইল্ভিহনাখ, অন্ুযা লোলন, ছা? 
ল্কিবি ছিল না 1১৬। 

ক শক বা 

নু 
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১২৪৪ মহাভারতে বন- 

ততঃ পরমকং ব্রহ্ম সা গতিরোগিনাং পবা । 

আত্ম! চ সর্বভূতানাং শুক্লো নারায়ণস্তর! ॥১৮॥ 

্রাহ্মণাঃ ক্ষ্রিযা বৈশ্যাঃ শুদ্রোপ্চ কৃতলক্ষণাঃ | 
কৃতে যুগে মভবন্ ব্বকণ্মনিরতাঃ প্রজাঃ ॥১৯) 

সমাশ্রমং সমাচাঁবং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলমৃ। 
তা হি সমকর্মাণো বর্ণা ধর্মানবাগবন্ ২০ 

ভাবতকৌমুদী 
নেতি বিগ্রহঃ কলহঃ, তন্দ্রা আলস্ম্, পৈশুনং থলতা, মধ্সবঃ পরশ্রীকাতর্তা৷ ॥১৭| 

তত ইতি। ততন্তত্র, ঘৎ পবমকং ত্র, টনব যোগিনাং পবা গতিবাসীঘ সর্বব এব ব্র্নিষ্া 

আমন্লিত্র্ঘঃ। কিঞচ তদা সর্ববভূতানামাত্থা নাবাষণঃ শুকলঃ শুরুবর্ণ আসীৎ, “তক রক্তত্তথা 

গীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ” ইতি বচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ 1১৮| 

অথ যদি কৃতধুগে এক এব বর্ণ আসীত্দা বরা্মণাঁদিবর্ণভেদঃ কদেত্যাহ- ব্রা্ণা ইতি। কৃতানি 

সমাজরাজ্যাদিস্বিধাবিধানার্থ, গুণকর্শান্মারেণ ভগবতৈব পবং নিষ্পাদিতানি লক্গণাঁনি পৃথকৃ 
পৃথক্ স্ববপাঁনি যেষাং তে, “াতুরব্াং ময়া ক গুণকর্দবিভাগশঃ» ইতি গীতাযাং বন্ধ্যমাণত্বাৎ। 

স্বকর্মানি চ পবস্তাদক্ষ্যতি ॥১৯| 
নন্বেকবর্ণাম্পদীভূতে  ক্ৃতযগরপ্রথমলমঘে কিংবিধমাসীন্মানববৃন্দমিত্যাহ-সমেতি। লম 

এবাশ্রমো৷ যস্ত তৎ সম এবাচারো যস্ত তত, সমমেব জ্ঞানং পরস্পরং প্রতি পবষ্পরস্ত 

ভাঁবতভাঁবদীপঃ 

চিন্তনম, পৈশুনং তত্ভাবণমূ, ইর্ষ্যা অক্ষম, মত্সবঃ পবোৎকর্ধাসহিকুন্বম্ ॥১৭॥ ততোইস্যাদি- 

ত্যাগাৎ পবমবৎ পরমানন্াাত্মকং বর্গ প্রাপ্ত ইতি শেষঃ। গন্তিঃ প্রাপ্যমঃ আত্মেতি 
শ্বেতরক্তপীতকৃক্ক্রপাণি ক্রমেণ কৃতাদিযু ভবন্তীতি। “কৃতে নাবাধণঃ শুরু? ইত্যুকম্॥১৮। 
কৃতলন্দণাঃ* কৃতাঁনি স্বতঃসিদ্ধানি লক্গণানি শমো দরমন্তপ ইত্যাদীনি যেষাং তে 1১৯| শমঃ 

ব্র্ধ তদেব আশ্রয়ারদির্বস্য তত্থা ব্রদ্মৈব ফলগ্রায়ে শ্রধেৎ। ততপ্রাধ্তযর্থ এব আচাবো যস্ত। 

ভশ্তৈব চ জ্ঞানং কেবলং নিরুপাধিবিষয়মূ। ব্রদ্মৈব বর্মাণি গত্যাগত্যাদীনি যেষাং তে 

এবং কলহ, আল্কা, বিদ্বেষ, খলতা এ সন্তাপ, ইঈর্ধ্া বা পরশ্রীকাতরতা 
ছিল ন না ॥১৭॥ 

যিনি পরব্রহ্গ, তিনিই'সে সময়ে যোগিগণের পরম গতি ছিলেন এবং প্রাণিগণের 

আত। নাবার়ণ তখন শুর্লবর্ণ ছিলেন ॥১৮] 
সেই সত্যযুগেই (কিছু কাল অতীত হইলে, ভগবান্ নারায়ণই গুণ ও কর্ণ 

অনুসারে মানুষগ্রণকে) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শূত্র-_এই চাঁরিভাগে বিভক্ত করেন; 
তখন তীহারা সকলেই আপন আপন কর্নে নিরত ছিলেন 0১১ 

(৯) শুভলক্ষণাঃ পি। 



পর্ববনণি ভ্রবোবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যাবঃ | ১২৪৫ 

একদেবসমাবুক্তা একমন্ত্রবিধিক্রিবাঃ | 
পৃথগণ্ন্্ান্ত্েকবেদ ধর্মমেকমনুব্রতাঃ ॥২১] 
চাতুবাশ্রম্যযুক্তেন কর্মণা কালবোগিনা । 
অকামকলসংযোগাৎ প্রাপ্গ,বন্তি পবাং গতিম্ 1২২॥ 

ভাবত ীমুদী 

সদৃশ এব বোধো যন্ত তচ্চ, কেবলমেকম্ একবিধমেব মান্ববৃন্দমাসীদিত্যর্থকেবলশ্চৈককৃষন্োঃ 

ইতি বিশ্বঃ। হি যন্মাৎ্, তদা কতযুগপ্রথমসমযে, বর্ণীঃ পরত্র পৃথব্ পৃথক্ সন্তবিয্ান্ত্ো মানব্শ্রেণযঃ, 
সমকর্মাণঃ সন্ত এব ধর্দানবাপ্রবন্ ॥২০ 

অথ তদানীঘুপান্দেবভেদোহপি কিং নাঁসীদিত্যাহ--একেতি। একম্সিন্ দেবে পরত্র্ষণ্েৰ 

সমাুক্তা আস্তাঃ, একা একবিধা এব মন্্রবিধিক্রিয়া ঘেষাং তে তথাবিধাশ্চ মানব! আমন্। বিঃ 

ব্্ণবিভাগাঁৎ পৰবং ব্রাঞ্ষণাদিভেদেন পৃথগঞ্ন্দী অপি মানবাঁঃ, এক এব বেদে যেখাং তে তাদুশা 

আন্, বেদবিভাগস্ত দ্বাপরে কবণাঁদিত্যাশষঃ , তথা একং কেবলং ধর্দমেব অন্তত্রতা আশ্রিতা 
অভবন্, ন পুনঃ কৃষ্ঠাদিব্যাপৃতা। ইতি ভাঁবঃ ॥২১] 

অথ বর্ণবিভাগাৎ পরং ধর্ম: কিংবিধ আসীদিত্যাহ_চাতুবিতি। চতার আশ্রমা ইতি 
চাতুবাশরম্যং চাতু্ণ্াদিবৎ, স্বার্থে ষণ,। চাতুরাশ্রম্যযুক্তেন বরশ্যাদাশ্রমচতুইনসদ্ছিনা, কাল- 
যোগিনা “দ্বিতীযে চ তথা ভাগে বেদাভ্যাসো বিধীয়তে* ইতি দক্ষাছাদিনছ্িতীপ্ভাগ|দিকাশ* 
সন্দ্ধিনা, কর্মণা দ্বাধ্যাযাদিনা, কামফলানি স্বর্গাদীনি তেথাঁং সংঘোগঃ সধ্দ্ধঃ ন কাঁমফলসংযোগঃ 

অকামফলসংযোগস্তম্মাৎ কলাভিপক্কানাভাবেন স্বর্গাদিবলসদ্বক্গাভাঝাদিত্যর্থঃ, পরাং গতিং মুতিং 

প্রাঞ্বন্তি ; নিীমকর্মনণে। মুক্তিকলকত্বাদিত্য।শযঃ ৪২২) 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

“অহমগ্রিরহং হুতম্” ইত্য।দিবচনাৎ 0২০ একো দেব প্রত্যগাত্য। ততৈব না ঘুক্তা যোগবদঃ। 
একো মন্ত্র প্রণব | একো বিধিবেদান্থঅবণীদিঃ | ক্রিঘা ধাল্ডাদিঃ। এক এব তথ 

প্রতিপাদ্রকে! বেদো যেষাং সর্ধেখপি জ্ঞাননিষ্ঠ। এব ন্ তু কেব্লক্ধহা বাসনিলো বা 

কালো দর্শীদিল্তদ্যুক্তেন কর্ণ কামফলেনেচ্ছিতফলেন স্তাদিনা র্গাদিনা বা সাঝোগং দে শা 

তাহার পূর্ব্বে সকল মানুবেবই একপ্রকাব আশ্রম, একপ্রকার 'আঁচান এং 
পবস্পবের প্রতি পবস্পবেৰ একপ্রকাঁব জ্ঞান ছিল এবং ভবিস্যাতে তাহাদের বর্দবিভাগ 

হইলেও পূর্বে তাহাবা একপ্রকাঁব কর্দ্দ কবিষাই ধর্ম লাভ কবিত 1১০ 

আব; তখন তাহাদেব একমাত্র দেবতা এবং একপ্রকা নন্ু, বিরি ও ভরি 

ছিল। পৰে পৃথক্ পৃথক্ ধর্দ্মাবলন্থী হইলেও মন্ুদ্তগণেব বেদ একই ছিল এন 
তাঁহারা কেবল ধর্ম্মেবই অনুষ্ঠান কবি ॥২১1 

এবং (বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ হইযা গেলে পন্) নাদুধেশ কলের সামনা লা 

(১) এককেসনাঘুক্া-_ণি। 



১২৪৬ মহাভাবর্তে বর্ন- 

আত্মযোগদমাঘুক্তো ধর্মোহবং কৃতলক্ষণঃ | 

কৃতে বুগে চত্ুগপাদণ্চাতুর্ব্যস্ত শাখতঃ ॥২৩॥ 
কাম? কামবমানেঘু ত্রাঙ্গণেন তিবোহিতঃ | 

এতৎ কৃতঘুগং নাম ত্রৈগ্ুণ্যপবিবজ্ভিতগ্1১৪। 

ব্রেতাথপি নিবোধ তং বন্রিন্ সত্রং গ্রবর্তভে | 
পাদেন হ্রসতে ধর্্ো বন্ততাং ঘাতি চাঢ়্যুতঃ ॥২৫॥ 

৩ ০ ৮ শত ৩ তি ০১ তি আপনি 

ভারতকৌমুদী 
নয শ্বাধ্যামাদিবর্শম|তরমেব বিং তদানীং গ্রধানমামীদিতাহ- আহ্মেতি। তে সত্যে ধুগে 

চাতুবনস্ত চত্ণামের বর্ণানাম, অং গ্রথতো| দর্ধ, আত্মনঃ পর্র্ষণে! ঘোগো ধ্যানৎ তেন সমাধুক্তা 
প্রাধান্যেনাদিতঃ, কুতলগণে। হিরণাগর্ভাদিবিহিতনিয়নত। শাশ্বত সদ।তনঃ, চতুত্পাদ। কলগাণি ন 

নান ইতার্থ:, আদীৎ 1২৩ 
অথ তদানীং কাম এব বিং নামাদিভাকাজ্সয|ং রুতধুগ!বন্থা বর্নমুপমংচরয়5 « কাম ইভি। 

কাময়মানেযু ভৌতিকপগ্রভৃতিবৈচিতরাদুষপগ্যগানকামেদপি, আ।দণেয পরদনিষ্ঠেবু চুদেছি বর্ে্ু 
কামঃ শ্রক্চন্দনবনিতাদিভোগাভিলাধঃ। তিরোঠিতঃ খলপদেশ|দিনা বিশীনোহভুৎ। প্রি 

প্রকৃতিভ্তপ্তেদমিতি ভৈগুণাং প্রারতো ভাবঃ তেন পরিবর্চিভং সর্দাপা বিহীন, প্রানান্থেন 

সব্থাদিগ্ত্রমবিহীনং চিন্বান্রপরং বা! এতৎ ₹তদুগং মভাদুগং নাম 1৯৪) 
ভ্রেতাযুগাবস্থাং বর্ণঘতি -ভ্রেতামিতি। নত্রং ঘঞ্ঞা, প্রবর্থতে আঁজং ভবতি, তদানীযের 

যজ্জবিধাকবেদপরিগ্রহাদ্দিতি ভাবঃ। হসতে ক্দীণো ভবভি। বক্ততাং শোহিতবর্ণতাম। অচ্াতো 
বিদুযঃ |২৫। 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
ভাবাৎ।২২। আতনি ব্রদ্দণি ঘোগ একাং তেন সমাধুক্কোহ্যৎ ধর্দো যোগাখ্যঃ কৃতলদ্ষণঃ 
কতমুগম্থচকঃ | ঘদৈব যত্রৈব পুংসি ঈদৃষর্ধো। বর্মতে তদৈব কৃতযুগমিত্যর্থ। চতুপাদো- 
ইবিকলঃ|২৩| ত্রেগুণ্যাং প্রবৃত্তিপ্রকাশখো হাতআকরজঃসবতম্সাং সমাহারত্তেন বজ্িতং সন্্ 

কবিযা চাঁবিটী আশ্রমবিহিত এবং সেই সেই কাঁলবিহিত কর্দ্াবা পবগ গতি লাভ 
করিত ॥২২। 

আব, সেই দত্যযুগে শীন্্রবিহিত এই ধর্তোব মধ্যে ত্রহ্মধ্যানই প্রধান ছিল এবং 
চারি বর্ণেবই এই ধর্ম সর্বদাই চতুপ্পাদ (পূর্ণ) থাকিত॥২৩| 

এবং তখন ব্রহ্গপবাণ মানুষগণেব মনে কামেব উদয হইলেও সে কাগ গুকব 
উপদেশে তিরোহিত হইযা! যাইত এবং কৌন প্রাকৃতিক ভাব (রাগ-দেবাঁদি) উপস্থিত 

' হইত না। এইবপই সত্যযুগ ছিল ॥২৪। 

(২৪) পূর্বার্দং বা বকা পি নাস্তি। 



পর্ব্রণি ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমৌহ্ধ্যায়ত। ১২৪৭ 

সত্য প্রবৃভাশ্চ নরাঃ ক্রিষাধর্্পবায়ণাঃ | 
ততো যজ্ঞাঃ প্রবর্তৃন্তে ধর্্মাশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ | 

ত্রেতায়াং ভাবসন্বল্পাঃ ক্রিয়াদানফলোপগাঃ ২৬ 

প্রচলস্তি ন বৈ ধন্মাভপোদানপবায়ণাঃ 

সবধর্মস্থাঃ ক্রিয়াবন্তো নবান্ততাযুগেহভবন্ ॥২৭॥ 

দ্বাপরে চ যুগে ধর্থো দ্বিভাগোনঃ প্রবর্ততে | 

বিঞ্ুর্বে গীততাং যাঁতি চতুর্দা। বেদ এব চ ॥২৮| 

সত্যেতি। কিঞ্চ সত্বাশ্রঘাৎ সত্যপ্রবৃন্তা নরাঁঃ, ক্রিয়া যুজনাদিবপা তত্নিস্পাছ্যো| ধর্শঃ ক্রিষা- 

ধর্মস্তৎপরায়ণাঃ সঞ্জাতাঃ। সত্যে সন্ন্যামনিষ্পান্যো ধর্শঃ, ইহ তু যজনাদিনিষ্পাগ্ঘ ইতি বিশেষঃ। 

ততে। যজ্ঞা বুবচনা্নাবিধাঃ প্রবর্তন্তে | পূর্ববং সত্রমিত্যেকবচনাদেকবিধমীত্রযজ্প্রবৃত্তিবিত্য- 

পৌনরুক্যম্। ধরা ধরখার্থাঃ। বিবিধা বর্ণভেদান্ানাপ্রকাবা ক্রিঘা যাঁজন-পালন-বাণিজ্যসেবাদয়ঃ 
্রবর্ন্তে। সত্যে সত্যসন্বল্াঃ সঙ্ল্পমাত্রেণৈৰ সর্ব্বে ফলতাঁজ আসন্, ইহ তু ত্রেতাফ্সাং ভাবে 
যৌগশক্তিসত্তাধামেব সন্বল্পঃ ফলোপধাযকো যেষাং তে, যৌগশক্তিবলাদেব সব্বল্পেন ফলতাজ 

ইত্যর্থ। অতএব ক্রিষা বীজবপনাদিবপা দাঁনঞ্চ তাভ্যাং ফলং খান্তাদিরূপং হ্বর্গাদিরপঞ্চ 
উপগঙ্ছস্তি লভন্ত ইতি তে। ফট্পাদোহ্যং ্লোকঃ 7২৬] 

প্রেতি। ত্রেতাযুগে, তপোঁদানপরাষণা নবাঃ ধর্ম, ন প্রচলস্তি ন ভগ্ত্তি £ তথা স্বধর্মস্থাঃ 

ক্িন্নাবস্তঃ যজনপালনবাণিজ্যসেবাদিমন্তশ্চাভবন্ ॥২৭। 

ভাবতভাবদীপঃ 

যক্তক্রিষা রজোমিশ্রত্বাৎ ॥২৪-_২৫] সত্যেনৈব প্রবৃজ্ীঃ। ভাবসঙ্থল্লাঃ ভাবো ভাবনা ক্রিযা, 

অহমনেন কর্ণ ইং ফলমনেন প্রকারেণ করিস্তামীত্যেব্রূপা, তথ্বিষষ এব সম্ধলো যেষাং 
অতএব ক্রিষাদিভিঃ ফলোপগাঃ ফলভূজে! ন তু রুতবৎ সঙ্ল্পসিদ্ধাঃ 1২৬ -২*॥ দ্বিভাগোনঃ 

পাদদযহীনঃ, চতুর্ঘ৷ বেদঃ কৃতঃ কত্সন্তৈকেন ধারযিভূমশক্যত্থাৎ ২৮] অনৃচঃ খঙ্মাত্রেণাপি 

ভীম! তুমি ত্রেতীধুগেব বিষয়ও শ্রবণ কব; ষে যুগে প্রথম যজ্ঞ আবন্ধ 
হইযাঁছিল, ধর্ম একপাঁদ হাঁস পাইয়াছিল এবং বিষুঃ বন্তবর্ণ হইয়াছিলেন ॥২৫ 

আর ত্রেতাধুগে মানুষেবা সাত্বিক ছিল বলিয়া সত্যে প্রবৃত্ত থাকিঘ! 
ক্রিয়ানিম্পান্চ ধর্মে ব্যাপৃত ছিল; ক্রমে নানাবিধ বজ্র আঁবির্ভীব হইরাছিল, 
ধর্মেব জন্ত নানাবিধ কার্য্যে অনুষ্ঠান হইত এবং যৌগিক ক্ষমতা থাঁকিলেই মানুষ 
কেবল সঙ্কল্পদ্বাৰা ফলসিদ্ধি করিতে পাবিত, ততিন্ন লোকেব৷ ক্রিয়া ও দানাদিদ্বাবা 
ফল পাইত ॥২৬। 

এবং ত্রেতাযুগে তপন্তাপবায়ণ ও দানপরায়ণ মান্ুবেবা ধর্দ্দ হইতে বিচলিত 
হইত না এবং আপন আঁপন ধর্মে থাকিয়া ক্রিয়াগীল ছিল।২গা 



১২৪৮ মহাভীবতে বন" 

ততোহন্যে চ চতুর্ব্রেদান্ত্রিবেদাশ্চ তথা পবে। 

দ্বিবেদা শ্চৈকবেদাশ্চাপ্যনচশ্চ তথাহপবে ॥২৯। 
এবং শান্ত্রেমু ভিন্নেঘু বুধ নীঘতে ক্রিযা। 
তপোঁদান প্রবৃত্ত চ বাজনী ভবতি প্রজা 1৩০॥ 

একস্থা বেঘস্যাজ্বানাদেদান্তে বহবঃ কৃতাঁঃ। 

সতৃম্ত চেহ বিভ্রংশাণ সত্যে কশ্চিদবস্থিতঃ ॥৩১। 

ভাবতকৌমুদী 
দাপবধূগাবস্থামাহ _ছাপৰ ইতি। দ্বাভ্যাং ভাগাভ্যামূনো দ্বিভাগৌনঃ অর্দমাত্র ইত্যর্ঘঃ। 

পীততাঁং গীতর্্তবমূ। চতুর্দ! মাম খগ.যঙুবথ্ব্বভেরদী চতুত্রকাবঃ | ছাঁপব এব দ্বৈপাষনেন বেদ- 

বিভাগকবণাঁদিতি ভাব: । তক শ্রীমন্তাগবতে ভষ্টব্যম্ ॥২৮। 
তত ইতি। অন্যে কিন্তে! দ্বিজীতঘঃ, চত্বাবে বেদী ঘেযু তে চতুব এব পেদান্ জানভতীত্যর্ঘঃ 

এবং সর্কত্র। অনৃচ খক্শৃন্াঃ সর্ববখৈব বেদজানহীনা ইতি তাঁৎপর্ধ্যম্॥২৯| 
এবমিতি। শাস্তেযু বেদেযুঃ ভিন্নেযু ভিননভিন্নব্যক্তিনিষ্টেযু, সতত, ক্রিযা! হজ্ছাদিকাঁ, বহধা 

নীষতে প্রণীযঘতে লোকৈঃ ব্রিষতে, ব্যক্তিতেদেন মতভেদীৎ প্রবৃত্তিতেদাচ্চেতি ভাঁবঃ ॥৩০| 

একস্তেতি। একন্ত অথগুস্ত বোদত্য, অজ্ঞানাৎ শভিতহ্বীসেন জ।তুগশক্যত্বৎ। কৃতা 

ছৈগাযনেন। সন্ত গুণন্ত। কশ্চিৎ, ন পুনস্ত্রতাঁধামিব সর্ব্ব ইত্যাশযঃ |৩১ 

ভাব্তভাবদীপঃ 
হীন! অতিমান্দ্যাৎ, যদ চতুর্বেদা, ইতি বেদত্রযোকং কর্ম জ্যোতিষ্টোমাদিকমারর্ব্বণৌপুনিষ- 
দুক্তং ধ্যান্চ সছৈৰ বান্ৃতিষ্ঠন্তীতি কর্পোপাস্তিসমুচ্চঘ উক্ত; ত্রিব্দো! ইতি কেবলবর্ধঠাঃ। 

দিব্য ইতি শ্বশাখোজং সন্ধ্যাবন্দনাদি বর্ম ধ্যানং চান্গুতি্ন্তি। একবেদা ধ্যানৈকনিষ্ঠাঃ। 
“অনৃচঃ কৃতকত্যাঃ বিপর্ধ্যস্তো নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যানমবিপ্ধ্যষে” ইত্যুকরেরধ্যানাদপি বিরভীঃ 

তাৰ পৰ ছবাপবধুগে ধর্ম ছিপাদন্যুন হইযাছে, বিষ গীতবর্ণ হইয়াছেন এবং বেদ 
চতুবিধ হইয়াছে ॥২৮| 

তাহাতে কেহ কেহ চতুর্ব্বেদী, কেহ কেহ ত্রিবেদী, কেহ কেহ দ্বিবেদী, কেহ 
কেহ একবেদী এবং কেহ কেহ একেবাঁবেই বেদবিহীন হইয়াছে ॥২৯। 

এবং এইভাবে বেদ বিভিন্ন হইলে, যজ্জপ্রভৃতি কার্ধ্যও বহুভাঁবে অনুঠিত 
হইতেছে; আর জনসাঁধাবণ তপস্তা। ও দানে প্রবৃত্ত থাকিাও বজোগ্রণপ্রধান 
হইয়া! পড়িম়াছে ॥১০ 

মানুষ অখণ্ড এক বেদ শিক্ষা কবিতে সম্র্থ হয না বলিয়া মে বেদকে বুভাগে 
বিভক্ত করা হইয়াছে এবং সতুগ্ণণ হইতে ব্ছ্যিত হওয়ায় বছ জনেব মধ্যে কোন এক 
জন সত্যে অবস্থান কবিতেছে ॥৩১1 

(৩১) একবেোশ চাজ্জানাৎ-বা বকা নি। 

£ 
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সত্তা প্রচ্যবমানানাং ব্যাধযো বহবোহভবন্। 
কামাশ্চোপন্দ্রবাশ্চৈব তদা বৈ দৈবকারিতাঃ ॥৩২॥ 
ঘৈরাদ্যমানাঃ স্থভৃশং তপস্তপ্যন্তি মানবাঃ। 
কামকামাঃ ত্বর্গকামা যঙ্ঞাংস্তন্বত্তি চাপবে ৩৩ 
এবং দ্বাপবমাসাগ্ প্রজাঃ ক্ষীযন্ত্যধন্মতঃ | 
পাদেনৈকেন কৌন্তেয় ! ধর্ঃ কলিযুগে স্থিতঃ ॥৩৪| 
তামসং যুগমাসাগ্য কৃষ্ণ ভবতি কেশব | 

বেদাচরাঃ প্রশাম্যন্তি ধর্মযজঞক্রিয়াস্তথা ॥৩৫॥ 

ঈতয়ো ব্যাধ্যস্তত্্া দোষাঃ ক্রোধাদয়ন্তথা। 
উপদ্রবাশ্চ বর্তন্তে আধবঃ ক্ষুন্ভযং তথা ॥৩৬॥ ০৮2 টিটি ভিড 

সতবাদিতি। সত্বাগরণাৎ। ব্যাধযোইভবন্, রজনা কাঁমক্রোধাগ্াবিরাবেন ধাতুবৈবম্যোপ* 
স্থিতেরিতি ভাব: । কামা বন্তাভোগাগ্ঘিভিলাষাঃ, উপদ্রব! উৎ্পাতাঃ ৩২] 

ধৈবিতি। ধৈরুপত্রবৈঃ | তপন্তপ্যন্তি তক্লিবাবণায। কাম্যন্ত ইতি কামা বনিতাদঘস্তান্ 
কাম্যন্ত ইতি কামকামাঃ। তত্বস্তি বিভ্তাবেণানুতি্ন্তি ॥৩৩] 

ইদানীং ছ্বাপবযুগাবন্থাবর্ণনমুপসংহধন্ কলিযুগাবস্থামাহ--এবমিতি | ক্ষীষন্তি ক্ষীযন্তে। একেন 
পাদেন, পাঁদত্রযক্ষযাদিতি ভাব | ত্পীদক্ষষস্ত ক্রমিক এব ॥৩৪॥ 

তামস্মিতি। তাঁমনং যুগং তমোগুণপ্রধনং কলিধুগমূ। কৃষঃ কৃষ্বরণঠ। কেশবো বিষুঞত। 
্রশাম্য্তি প্রায়েণ নিবর্তন্তে | ধর্মাঃ সন্ধযাবনদণাদ্যঃ হজ্ঞান্চ দর্শপৌর্রমামীদযস্তেবাং ত্রিষা 
অনুষ্ঠানানি প্রশাম্যন্তি 1৩৫| 

ঈতয় ইতি। ঈতযঃ_-“অতিবুষ্টিবনাবৃষ্টিঃ শলভা। যৃিকাঃ থগাঃ। অত্যাসন্াশ্চ বাঁজানঃ 
তাঁব পব সত্বগ্তণত্রষ্ট লোকদিগেৰ বহুতব বোগ, কাম ও দৈবসম্পাদিত শীনাবিধ 

উপদ্রব হইযা আসিতেছে ॥5২। 
যে সকল উপন্্বে অত্যন্ত নিপীড়িত হইযা তাহ নিবাবণ করিবাব জন্য মানুষেবা 

তপস্তা করিতেছে এবং আব একশ্রেদীৰ লৌকেরা অভীষ্ট বন্ত বা ন্বর্গ কামনা কৰিব 

নানাবিধ যজ্ঞ করিতেছে ॥৩৩| 

ুস্তীনন্দন! এইবপ দ্বাপবধুগে উপস্থিত হইয়া লোক সকল অধর্দাবশতঃ 
ক্রমশঃ ক্ষষ পাইতেছে। ইহাঁব পব কলিযুগে ধর্মে একপদমাত্র অবশিষ্ট 
থাকিবে 0৩৪1 

ভগবান নাবায়ণ সেই তমোগ্ুণপ্রধান কলিযুগে উপনীত হইয়া কৃষ্বর্ণ হইবেন 
এবং বেদবিহিত আচাব, ধর্মমকারধ্য ও যজ্জানুষ্ঠান প্রায় বিলুপ্ত হইবে ॥$৫॥ 

€৩২)-*দেবকারিতাঃ--পি 1 (৬৬)"আধরে! ব্যাধযস্তথা--পি নি। 

ব্ন-১৫৭ ৮) 



১২৫5 মহীভাবতে বন 

যুগেন্বাবর্তমানেষু ধরন্মো ব্যাবর্ততে পুনঃ । 
ধর্থে ব্যাবর্তমানে তু লোকো ব্যাবর্ততে পুনঃ ॥৩৭ 
লোকে ক্ষণে হ্ষয়ং যান্তি ভাবা লোকপ্রবর্তকাঃ | 
যুগক্ষয়কৃতা ধর্নমাঃ প্রার্ঘনানি বিকুর্বতে (৩৮ 

এতহ কলিষুগং নাম নচিরা€ প্রতিপৎস্ততে | 

ুগানুবর্তনং তবে কুর্ববস্তি চিবজীবিনঃ ॥৩৯॥ 

ভাবভকৌমুদী 
ষডেত! ঈতবঃ শ্বৃতাঃ 1৮ ইতি রঘুবংশে ম্লিনাথধৃতাঁঃ। তন্দ্রা আলম্তানি। আঁধয়ঃ শোঁকাদিনা 

মনোব্যথাঁ কষত্ধযং ছুতিক্ষাদিনা ক্ষধার্ধোদ্েগ: ॥৩৬া 

যুগেঘিতি। আঁবর্তমানেবু নিবর্তমানেযু নশ্ৎস্বিত্্থ; ধর্মো ধশ্মান্তৈকেকপাঁদঃ, ব্যাবর্ততে 
ন্ততি। তথ] চ সত্যযুগনাশে ধর্থান্তৈকপাঁদনাশঃ, ত্রেতাঁনাশে ধর্শশ্য দিপারদনাশঃ, দাঁপরনীশে 
চ ধর্শস্ত ব্রিপাঁদনাশ ইত্যাশযঃ | ধর্শে ধর্মপাদে, ব্যাবর্তমানে নশ্ততি নতি, লোকো ব্যাবর্তুতে 

পৃবিবর্তুতে ভ্রমেণ|পৰষটন্বভাঁবে৷ ভবতীত্যর্থঃ ॥৩৭| 

লোক ইতি । লোঁকে পূর্ববঞ্তিনি লোকন্বভাবে ক্ষীণে সতি যুগ্রক্ষয়ালোকত্বভাঁবপরিবর্তনে 

সতীত্য্থ:, যক্ভাদিযু লৌকাঁনাং প্রবর্তকাঃ ভাঁব। অভিপ্রাষা অপি ক্ষষং যাস্তি। তথা যুগ্ক্ষয়ে 

সতি কতা যুক্ষষতাঁচ ধর্মাঃ পূর্বে ধর্মকার্ধ্যাণি, গ্রীণ্যত্ত ইতি প্রার্ঘনানি গ্রাথিতবিষযান্ 
বিকুর্ধতে বিপবীতীবুর্বন্তি। কৃতং শীস্তিকর্মাপি বিপদমানক্তীতি ভাবঃ। ঘুগক্ষষে লোকক্ষয়া- 
ভাবাদেবং ব্যাখ্যা |৩৮| 

কলিযুগাবস্থাবর্ণনমুপূলংহরতি এতদিতি। নচিরাৎ অদীর্ঘকালাঁৎ পবম্, প্রতিপৎস্ততে 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

1২৯_-৩০| সবৃত্য বুদ্ধেবিভ্রংশাৎ) ক্ষষাঁৎ /৩১-৩২|॥ ধৈর্যাধিভিঃ কাঁমৈশ্চ 02৩--৩৪| 
তামসং তমোগুণপ্রধানং কলিম্॥৩৫। ইঈতযৌহ্তিবুষটযাদষঃ ॥৩৬| ব্যাবর্ততে নশ্যতি 1৩৭] 

ভাব! ধর্মজঞাঁনাদঘঃ, প্রার্ঘনানি বিবুর্ধধতে অন্যৎ প্রীর্্যতেহ্ৎ জাযতে পৌঁষ্টিকমপি কর্শ 

(অতিবৃষ্টি, অনাৃষ্টি, পতঙ্গ, মৃষিক, পক্ষী ও অতিদন্লিহিত 'রাজা__এই ছয় 
প্রকাব্) ঈতি, নানাবিধ বোগ, আলম্ত, ক্রোধপ্রভৃতি দোষ, নানাপ্রকার উপদ্রব, 
মনঃগীড়। এবং ক্ষুধার ভয় হইতে থাকিবে ॥৩৬| 

এক একটা যুগ চলিঘা যায়, আব ধর্দেব এক একটা পাঁদ ক্ষয় পাঁয়, এবং ধর্মের 
এক একটা পাদ ক্ষয় পায়, তার সঙ্গে সঙ্গে লোৌকেরও মেইভাবে পরিবর্তন 
হয ॥৩৭| 

লোকেব ব্বভাঁবে পবিবর্তন হইলে, লোকেব প্রবৃত্তিজনক মনের ভাবেরও 
ৃ পবিবর্তন হয এবং যুগ্ষয়ে কৃত ধর্মমকা্্যও বিপবীত ফল জন্মাইতে থাঁকে 1৩৮ 

(৩৮) প্রধানানি বিকুর্ববতে-_-পি। (৩৭)*"নাম অচিবাদ্যৎ প্রবর্ততে--বা ব কা নি। 

শ্পরগরর তত্র অত অতল পিপল 



পর্বণি ভ্রযোবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যাফঃ। ১২৫১ 

চ্চ তে মত্পবিজ্ঞানে কৌতুহুলমবিন্দম 11 
অনর্কেমু কো ভাবঃ পুকঘস্ত বিজানতঃ ॥৪০| 

এততে সর্ববমাখ্যাতং বন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি 
যুগদংখ্যাং মহাবাহো। । স্বস্তি প্রার্থুহি গম্যতাম্ ॥৪১॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে ণতপাইস্র্যাং সংহিভাযাং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ধব'ণ 
তীর্ঘ্যাত্রায়াং হনুমন্তীমসংবাদে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

০৪৩, শিস পপ 

ভারতকৌমুদী 
প্রবত্ম্াতে। ইতঃ কিঞ্থি'দিধিকসণ্টবসবপবমেব কলিষুগীবস্ত ইত্যম্মতপ্রণীতযুধিঠিবসময়নিবপণ- 

্রস্থে জষটব্যম। তত্র চৈতদহধা বিশুষ্টম্। এতৎ প্রমাণমপি সর্বথ| তথ সমর্থঘতি। চিরজীবিনো 
বিভীষ্ণাদয়ঃ, এততদ্ষুগাহিবর্তনং যুগধর্শাহুদবণং কৃর্বন্তি পূর্ধবুগে বিশালদেহাদযোহপি পবধুগে 
খর্ববদেহাদয়ে! ভবন্তীত্যর্থ:। অতএবাহমপি থর্বদেহঃ সংবৃত্ত ইতি ভাবঃ |৩৭। 

যদ্দিতি। পূর্বার্দে অশ্যায্যমিতি শেষঃ। যেন হি, বিজানতো বুদ্ধিমতঃ পুরুষস্য, অনর্থকেষু 

নিশ্রযোজনেষু বিষষেধু, কো ভাব আগ্রহঃ। ম্দীযতদানীন্তনশবীবদর্শনং তব নিশ্রযোৌজনমেবেতি 
ভাব; ৪০1 

এতদ্িতি। যুগসংখ্যাং তদাদিকম্। স্বস্তি মঙ্গলম্ ॥৪১| 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যায়-ভারতীচার্য-মহাঁকবি-পন্ভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভটাচার্ধ/বিরচিতাযাং 
মৃহাভারতটীকাঁযাং ভাবতশ্টৌমূদ্রীাধ্যাযাং বনপর্বণি তীর্ঘযাত্রাযাং 

ত্রযোবিংশত্যধিকশততমোহধ্যাযঃ ৭] 

ভাব্তভাবদীপঃ 
বিধিলোপান্াশকং ভব্তীতি ভাঁঝঃ 1৩৮] চিবজীবিনো! যাঁদৃশা অপি ঘুঠাহবন্তিনঃ কালানুসারিণো 
ভবস্তি। অনর্থকেষু নিপ্রয়োজনেষু। ভাবৌহভিনিবেশঃ ॥৪০॥ স্বন্তি কলাণম্ 1৪১1 

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপর্ববণি নৈলকঠীষে ভাঁবতভাব্দীপে ত্রযোবিংশত্যধিকশততমৌহ্ধ্যাথঃ 1১২৩ 

ইহাবই নাম 'কলিধুগ' এবং এই যুগ অচিবকালমধ্যেই প্রবৃত্ত হইবে। 
চিবজীবীবা এই যুগধর্মেব অনুসরণ কবিয়া! থাকেন ॥৩৯ 

অবিন্দম! আমাব সম্পূর্ণ পবিচয়ে তোমাৰ যে কৌতুক জন্মিবাছে, তাহা 
সঙ্গত নহে। কারণ, বিজ্ঞ লোকে নিশ্রযোজন বিষবে আগ্রহ হইবে কেন 708৭1 

মহাঁবাহু! তুমি আমাৰ নিকটে যে যুগসংখ্যা্দির বিবষ জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলে, 

এই তৌমাব নিকট তাহা সমস্ত বলিলাম। ভুমি মঙ্গল লাভ কব এবং এখন গমন 
কব” ॥8১॥ 

দধিক"”নি। 

ক 



টতুবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ| 
৯১ 

ভীমসেন উবাচ | 

ূরববরূপমদৃষ্ট। তে ন যাস্তামি কথঞ্চন। 
যদি তেহহমনুগ্রান্থো দর্শযাত্মানমাত্বন! ॥১॥ 

বৈশম্পায়ন উবাঁচ। 
এবমুক্তস্ত ভীমেন ন্যিতং কৃত্ব। গ্রবঙ্গমঃ | 
তন্ত্রপং দর্শযামাস যদ্বৈ সাগরলঙ্ঘনে ॥২॥ 
্রাতুঃ প্রিয়মভীপ্পন্ বৈ চকার স্থমহদ্পুঃ। 
দেহস্তম্ত ততোহতীব বর্দত্যায়ামবিস্তবৈঃ ॥৩| 
সন্রমং কদলীষগ্ং ছাঁদয়নমিতছ্যুতিঃ | 

গিবেশ্চোচ্ছ যমাক্রম্য তন্থৌ। তত্র স বানরঃ ॥৪॥ 
সমুচ্ছি তমহাঁকাযো দ্বিতীয় ইব পর্ববতঃ। 
তাত্্রেক্ষণন্তীক্ষদংফ্টে! ভ্রকুটী কুটিলাননঃ | 
দীর্ঘলাঙ্গ,লমাবিধ্য দিশো ব্যাপ্য স্থিতঃ কপিঃ ॥৫॥ 

ভাবতকৌমুদী 

পূর্ববতি। আঁ্মানং তৎ সাগবলজ্যনকালীনং শবীবম্॥১]' 

এবমিতি। প্রবঙ্গমো বাঁনরো হনুমান্। সাঁগবলজ্ঘনে যত রূপমাসীৎ ॥২| 

ভ্রাতুরিতি। বর্ধতি বর্দাতে ন্ম, আযামা দৈর্যাণি বিস্তবা বিস্তীবাস্তৈঃ1৩। 

সেতি। কর্দলীষগ্ুং কদলীবনম্, ছাদধন্ ছাযযাঁ। উচ্জ্ষম্ উচ্চতাঁম 81 

সমিতি। সমুচ্ছিতঃ অত্যুচ্চো মহাঁকাযো যন্ত সঃ। আবিধ্য উত্তোল্য । ষট্পাদঃ শ্লৌকঃ ॥৫1 

ভীম বলিলেন__ 'আধ্য! আমি আপনা পূর্ববেষ আকৃতি না দেখিয়া কোন 
প্রকাবেই যাইব নাঁ; ন্ুৃতবাং আমি যদ্দি আপনাঁব অনুগ্রহের যোগ্য হই, তবে 
আপনি আমাঁকে আপনার সেই আঁকৃতিটা দর্শন কবান” ॥১। 

বৈশম্পাঁষন বলিলেন_-ভীম এইবপ বলিলে, হনুমান্ মন্দ হাস্ত করিয়াঁ- 
সমুদ্রলজ্ঘনেব সময়ে যে বপটা ছিল, সেই বপটী ভীমকে দেখাইলেন ॥২॥ 

হনৃমান্ ভ্রাতা ভীমেব প্রিষকার্ধ্য করিবাঁব ইচ্ছা কবিয়া শরীবটাকে অতিবৃহৎ 
কবিলেন ; তাহাতে তীহাঁৰ শবীব দৈর্ঘ্যে ও বিস্তাবে অতিবৃদ্ধি পাঁইল ॥৩ 

তখন অসাঁধাবণতেজা হনূমান্ আপন ছায়াদ্াবা বৃক্ষের সহিত কদলীবনটাকে 
আচ্ছাদিত এবং পর্ব্বতেব উচ্চতা অতিক্রম কবিয়া অবস্থান করিলেন ॥৪| " 



চতুবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১২৫৩ 

তদ্রপং মহদালক্ষ্য ভ্রাতুঃ কৌববনন্দনঃ | 
বিসিশ্মিয়ে তা ভীযো জন্যে চ পুনঃ পুনঃ ॥৬ 
তমর্কমিব তেজোভিঃ সৌবর্ণাধিব পর্ববতম্। 
প্রদীপ্তমিব চাকাশং দুষ্ট? ভীমো ন্যমীলঘৎ ॥৭| 
আবভাষে চ হনুমান্ ভীমসেনং ম্মযুন্নিব | 
এতাবদিহ শক্তত্তং রূপং ব্রষ্টুং মমানঘ 11৮ 
বর্দায়ে চাপ্যতো ভূষো বাবন্মে মনসি স্থিতয্ | 
ভীম। শক্রুষু চাত্যর্ঘং বর্দতে মুভ্তিবোজসা ॥৯| 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
তদভুতং মহাবৌদ্রং বিন্ধ্যপর্ববতসমিভম্। 
দুষ্ট হনুমতো বর্ম সন্রান্তঃ পবনাত্বজঃ 1১০ 

ভাবতকৌমুদী 

তদ্দিতি। বিসিশ্সিষে বিশ্মিতো বভূব, তত এব চ জহষে বোঁমাঞ্চিতদেহো জাত: 1৬1 
তমিতি। লৌবর্ণং সুমেরুমূ। ম্যমীলফৎ ভষেন নষনযুগলং মুদ্রিতবান্ ৭ 
আঁবভাঁষ ইতি । ন্ম্যন্ প্মযমান ঈষদ্ধমন। এতাবৎ এতৎপর্ধ্ন্তমূ, ইতো নাধিকম্ [্া 

বর্ধয় ইতি। বর্দাষে, বাধুবরেণ কামবপিত্বাদিত্যাশঘঃ | ওজসা! তেজসা সহ ॥৯| 

তদ্দিতি। বর্মশবীবম্, সন্ত্রান্তো বিচলিতচিত্তঃ, পবনাত্মজো ভীমসেনঃ 1১০| 

হনৃমান্ দ্বিতীয় পর্র্বতেব ন্যাষ উত্তোলিত বিশীলদেহ, তাঁত্রনবন, তীক্ষদন্ত ও 

ভ্রকুটা-কুটিল-মুখ হইয়া এবং দীর্ঘ লাঙ্গল উত্তোলন কবিয়া সেখানে অবস্থান কবিতে 

লাগিলেন ॥৫॥ 

তখন কৌববনন্দন ভীমসেন ভ্রাতা হনুমানেব সেই বিশাল আকৃতি দেখিযা 
বিন্ময়াঁপন্ন হইলেন এবং তাহাব শবীব বাব বাব বোমাঞ্চিত হইতে লাগিল ॥৬ 

এবং তেজের প্রভাবে সৃর্ধ্যেব ন্যায়, স্থুমেকপবর্বতেব ন্যা এবং উজ্জ্বল আকাশের 

টায় হনুমানূকে দেখিয়! ভীমসেন ভয়ে নযনযুগল মুদ্রিত কবিলেন ॥৭ 
তখন হনৃমান্ ঈষৎ হাস্ত করিঘাই যেন ভীমদেনকে বলিলেন--“হে নিষ্পাপ ৷ 

তুমি আমাব এইটুকু আকৃতিই দেখিতে সমর্থ হইলে, (কিন্তু ইহাব পব ভাব 
নহে) ॥৮। 

ভীম! আমার মনে যতখানি আছে, ততখানিই ইহা অপেক্ষা অবিক বপ 
বাঁড়াইতে পাঁবি; আব শত্রুদের সমক্ষে তেজেব সহিভই আমার বপ অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পায়” ॥৯ 

(৯) বর্ধেহ্হধগপ্যতো ভূষঃ_-বা৷ বকা নি। (১*)-*বিদ্যমন্দবসমিভন্-পি। 



১২৫৪ মহাভারতে | বন 

্রত্যুবাচ ততো ভীমঃ সম্প্রহহটতনূরুহঃ | 
কৃতাঞ্জলিবদীনাত্বা হনুমন্তমবস্থিতম্ ॥১১| 
দৃষ্টং প্রমাণং বিপুলং শরীবস্তাস্ত তে বিভো !।, 
হ্রদ্ব মহাবীর্ধ্য! ব্বয়মাত্মানমাত্বনা ॥১২। 

নহি শরোমি তাং দ্রক্টং দিবাকরমিবোদিতমূ 
অপ্রমেধমনাধৃধ্যং মৈনাকমিব পর্ববতম্ ॥১৩॥ 

বিশ্ময়শ্চৈব মে বীর! সুমহান্ মনপেহিগ্য বৈ। 
যদ্রোমন্তয়ি পার্খন্থে স্বয়ং রাবণমভ্যগাৎ ॥১৪॥ 

ত্বমেব শক্তন্তাং লঙ্কাং সযোধাং সহবাহনাম্। 

স্ববাহুব্লমাশ্রিত্য বিনাশযিতুমঞ্জসা ॥১৫॥ 

ন হিতে কিঞ্চিদগ্রাপ্যং মারুতাতুজ ! বিগ্ভতে। 

তব নৈকস্ত পর্য্যাপ্তো রাবণ সগণো যুধি ॥৯৬ 

(ভাবতকৌসুদী 
প্রতীতি। সম্পর্টতনৃরুহো ভযেন রোমাঞ্চতদেহঃ অদীনাতা ভাতৃত্বার বিষমনাঃ 1১১॥ 
দৃষ্টমিতি। হে বিভো! অপাঁধারণপ্রভাব || সংহ্বন্ব সক্কোচয়, আত্মানং দেঁহম্॥১২। 
নহীতি। অপ্রমেষং মধা!গ্রমাতুমশক্যম্। অনাধুস্তং কেনাপ্যনভিভবনীষম্ |১৩ 
বিশ্বয ইতি। তুয়ৈব বাঁবণব্ধঃ কর্তব্য আসীদিতি ভাবঃ 1১৪| 

ত্বমিতি। সযৌধাং যোদ্ধাব্গসহিতাম্। অগ্ুসা ঝটিত্যেব 1১৫ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন_অন্ভুত, অতিভীষণ ও বিন্ধ্পর্র্বতের ন্যায় অতিবৃহৎ 
হনৃমানেব সেই শরীব দেখিযা ভীমসেন অস্থিব হইয়া পড়িলেন ॥১০। 

তাহাব পব ভীমসেন বোঁাঁঞ্চিত দেহ হইযাও অবিষগ্চিত্তে এবং কৃতাঁঞজলিপুটে 
সম্মুখবন্তা হনূমান্কে বলিলেন _1১১। 

“প্রভু! মহাবীব! আমি আপনার এই বিশাল শবীবের পৰিমাণ, দেখিলাম ; 
এখন আপনি নিজেই নিজেব শবীবটাকে নন্কুচিত ককন |১২ 

কাব উদিত লৃর্য্যের ম্যায় এবং মৈনাকপর্র্বতেব ন্যায় অপরিমেয় ও 
অনভিভবনীয় আপনাকে আব দর্শন কবিতে সমর্থ হইতেছি না ॥১৩। 

বীর! আজ আঁগাব মনে গুকতব বিস্ময় জম্সিল; যেহেতু আপনি পার্খে 
থাকিতে বাম নিজেই বাঁবণেব প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন ॥১৪। 

আপনিই ত নিজেব বাহুবল অবলম্বন করিয়াই যোদ্বৃবর্গ ও বাঁহনপ্রভৃতিব 
সহিত সেই লঙ্কাটাকে সত্ববই ধ্বংদ কবিতে পাঁবিতেন ১৫1 

(১৬)""অপর্ধযাপ্ত্তবৈকম্ত পি, **ন চৈব তব পর্যাপ্ত নি। 777 



গর্ব্ধণি চতুধিংশত্যধিকশততমোহধ্যাযঃ | ১২৫৫ 

বৈশম্পাধন উবাচ। 
এবমুক্তস্ত ভীমেন হনৃমান্ প্লবগর্ধভঃ | 

প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং স্গিগ্বীগন্তভীরয! গিবা (১৭॥ 
হনুমানুবাচ। 

এবমেতন্মহাবাহো! ! যথা বদি ভাবত !| 

ভীমনেন ! ন পর্য্যাঞ্ডো মমাসৌ বাক্ষসাধমঃ 0১৮] 

ময় তু নিহতে তন্মিন্ বাবণে লোককণ্টকে | 

কীত্তির্নশ্যেদ্রাঘবন্ত তত এতছুপেক্ষিতম্ ॥১৯॥ 

তেন বীবেণ তং হত্বা সগণং বাক্ষনাধিপমূ। 
আনীতা স্বপুবং সীতা কীর্তিশ্চ স্থাপিতা৷ নৃষু 1২০] 
তদ্গচ্ছ বিপুলপ্রজ্ঞ ! ভ্রাতুঃ প্রিবহিতে বত | 

অবিইটং ক্ষেমমধ্বানং বাষুন! পবিবন্ষিতঃ ॥২১॥ 

ভাব্তকৌমুদী 

নেতি। অগ্রীপ্যম্ অসাধ্যম্। পর্ধ্যাপ্তঃ মমকক্ষঃ সগণঃ সহাযসহিতঃ ॥১৬| 

এবমিতি। গ্রবগর্ষভো বানবশ্রেষ্ঠঃ। গিরা ব্ববেণেতার্থঃ 0১৭ 

এবমিতি। ন পর্যাপ্ত: সমকক্ষে1| নাসীৎ, অসৌ বাৰ্ণঃ 1১৮1 

ময়েতি। কীর্তির্্ঠে, পবদ্াবা হননে তন্ঠ দুর্ধলতাপ্রকাশাদিতি ভাব; ॥১৭। 

তেনেতি। তেন বামেণ। সগণং সহাযসহিতম্। নৃুমন্ু্কোবু |২০1 

পবননন্দন ! আঁপনাঁৰ অসাধ্য ত কিছুই নাই * স্ুৃতবাং সহারগণেব সহিত 

বাঁবণ যুদ্ধে আপনাৰ এককেবও সমকক্ষ ছিল না” ॥১৬॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_ভীম এইবপ বলিলে, বানবত্রেষ্ঠ হন্যান্ সিগ্গ্ঠীর 

স্ববে এই কথা বলিলেন ॥১৭| 

হনুমান্ কহিলেন-_“মহাবাহু ভবতনন্দন ভীমসেন। ভুমি যাহা বলিল, ভাহা 

সত্য, বাক্ষসাঁধম বাঁণ আমাব সমকক্ষ ছিল না ॥১৮॥ 

কিন্তু সেই জগৎকণ্টক বাবণকে আমি বধ কবিলে, বানেব কীর্তি নষ্ট হ 

সেই জন্যই এই কন ত্যাগ কব। হইয়াছিল ॥১৯॥ 

পবে, মহাবীৰ বাম নিজেই সহাসম্পদেব সহিত বাঁক্নাধিপতি বাব্ণকে বর 

করিযা৷ সীতাদেবীকে আপন বাজধানীতে আঁনিযা সনুত্যসনীজে কীর্তি স্থাপন কালা 
গিযাছেন ॥১০॥ 

(২*)'."লোকে চ হ্থাপিতং ঘশ--পি। 



১২৫৬ মহাভাবতে বন 

এষ পন্থাঃ কৃকত্রেষ্ঠ । সৌগ্রন্ধিকবনায তে। 
দ্েক্ষ্যসে ধনদোগ্ভানং রক্ষিতং ফক্ষবাক্ষসৈঃ ॥২২॥ 
ন চ তে তবসা কার্ধ্যঃ কুন্থমাবচয়ঃ স্বয়মূ। 
দৈবতানি হি মান্যানি পুরুষেণ বিশেষতঃ ॥২৩। 

বলিহোমনমস্কা বৈর্মন্লৈশ্চ ভরতর্ষভ !| 
দৈবতা'ন প্রসাদং হি ভক্তযা কুর্ববস্তি ভারত ! ॥২৪॥ 

মা তাত। সাহসং কার্ষীঃ স্বধন্দং পরিপালয়। 
স্বধর্মাস্থঃ পরং ধর্ম বুধ্যস্ষ গময়স্য চ ॥২৫। 

নহি ধর্মমবিজ্ঞায় বৃদ্ধীননুপসেব্য চ। 

ধন্মীথোঁ বেত শক্যো বুহস্পতিসমৈবপি ২৬ 

ভাঁবভকৌমুদী 
ত্দিতি। হে বিপুলপ্রজ্ত। মহাবুদ্ধে। ভ্রাতুযু'ধিষিবন্ত প্রিযহিতে বতত্বম্, বাধুনা পিত্রা 

পরিবক্ষিতঃ সন্, অবিষ্টং নিবিবদরমূ, ক্ষেমং মর্গলঞ্ যথা স্ঠাত্বথা, অধ্বাঁনং পন্থানং গচ্ছ।২১1 

এষ ইতি। ফৌঁগদ্িকবনায ততসহল্রদলপন্মবনগমনাঁধ | ধনদৌগ্ঠানং কুবেরোপবনম্ ২২) 

নেতি। তবসা বলেন। দৈব্তানি দেবাঃ, পুকষেণ মান্গুষেণ ॥২৩ 

বলীতি। বলিঃ পৃজোপহীবন্তদ্দীনমিত্যর্থঃ ৷ দৈবতানি দেবাঃ, প্রসাদমনুগ্রহম্ ॥২৪| 
মেতি। হে তাত। বস! | পবমুন্তম তং ধর্শম্, বুধ্যন্ব, গমযন্ব প্রচাবয চ 1২৫| 

নেতি। বৃদ্ধানম্পনেব্য অসেব্যা। তেভ্য উপদেশমপ্রাপ্যেত্যর্থ; ॥২৬। 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

পূর্বববপমিতি 1১-৩॥ গিবিশ্ট বিদ্ধ্যগিবিবিব, ইবার্থে চঃ॥৪--১৫| পর্ধ্যাপ্ত; অর্থঃ 

1১৬--২ৎ] অবিষ্টং নিবিবগ্রম1২১--২২1। পুরুষেণ অর্ড্যেন ।২৩--২৪| গমযন্থ বৌধ- 

আছ, এক্ষণে বাষুকর্তৃক পরিবক্গিত হইয়া নিবিবদ্ধে ও কুশলে পথে গমন কর ২১1 

কুকশ্রেষ্ঠ! তোমার সেই পদ্মবনে যাইবার এই পথ তৃমি, বক্ষ ও বাঁক্ষদগণ 
বক্ষিত কুবেঝোঁগ্ঠান দেখিতে পাইবে ॥২২॥ 

কিন্তু তুমি বলগূরর্বক নিজে সেই উদ্ভান হইতে পুষ্পচয়ন কবিও ন1; কারণ, 
দেবগণকে বিশেবভাবে মান্য কবা মানুষেব উচিত ॥২৩। 

ভবতশ্রেষ্ঠ! পুজাব উপহাবদান, হোম, নমস্কাব, মন্রপাঠ ও ভক্তিদ্বাব! দেবতাবা 
মানুবেৰ প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন ॥২৪| 

অতএব বৎস! তুমি সাহস কবিও না। আব, তৃমি নিজের ধর্ম রক্গা কর 
এবং সেই -মিজধর্ম. থাকিয়া সেই পবম ধর্মের ্ অবগত হও এবং তাহা সর্বত্র 
প্রচার কন ॥২৫॥ 



পর্ববণি চতুবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১২৫৭ 

অধন্ধো যত্র ধর্মাখ্যো ধর্মমশ্চাধর্মসংজ্জিতঃ | 

স বিজ্ঞেষো বিভাগেন ঘত্র মৃহ্যত্ত্যবুদ্ধষঃ ॥২৭॥ 
আচাবসম্ভবো ধর্ম ধন্মাদেদাঃ সমুখিতাঃ | 

বেদৈর্যজ্ঞাঃ সমুৎ্পন্া যজৈর্দে্াঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥২৮॥ 
বেদাচাববিধানোজৈর্ধজৈা্্যত্তি দেবতাঃ | 
বৃহস্পত্যুশনঃপ্রোজৈর্ন বৈরধরধ্যন্তি মানবাঃ ॥২৯॥ 
পণ্যাকববণিজ্যাভিঃ কৃষ্যা গোহজাবিপোষণৈঃ | 
বার্তা ধার্য্যতে সর্ধবং ধর্মৈবেতৈিজাতিভিঃ ॥৩০॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
অথ মধ! জ্ঞাত এব ধর্ম ইতি কিং তজজ্ঞীনোপদেশেনেত্যাহ-_-অধর্থা ইতি। যত্র বিষষে, 

ুষটনিগ্রহাদিব্ধর্মোহপি বস্ততো ধর্দাখ্য এব, বহুনামুপকাবসাধনাৎ তশ্ত শোঁধনাচ্চ : ছুষ্টসাহায্যাদি- 
বাপাততো ধর্দোহপি বস্তুতঃ অধর্শসংজ্িত এব বহ্নামপকাবান্কুল্যকল্যকবণাদিতি ভাবঃ। 
স বিষষঃ, বিভাগেন পার্থকেন বৃদ্ধেভ্যো বিজ্ঞেষঃ। যত্র অবুদ্ধাযো মৃহত্তি উক্ততত্বং বিবেক্তুং 
নাহৃম্তি ॥২৭| 

আচাঁবেতি। আঁচাবাঃ সতাঁং ব্যবহাঁবাঃ শোচাদযঃ | বেদা বেদবোধাঃ ॥২৮। 
বেদেতি। খাধ্যসতিধারধ্যস্তে অবস্থাপ্যন্তে। পবজাপ্যেবম্। নধৈর্নীতিভিঃ ॥২৪॥ 
পণ্যেতি। পণং ভূতিং বেতনমহ্তীতি পণ্যা বাজাদিসেবা, “পণো দৃতাদিষৎসষ্টে ভূতো 

মূল্যে ধনেহপি ৮” ইত্যমবঃ, কবো| বাঁজঃ কবদানম্। বণিজ্যা বাণিজ্যঞ্চ তাভিঃ কা 

ভারতভাবদীপঃ 

পরধ্বকমন্থৃতিষ্ঠ, ন্বার্থে ণিচ,|২৫__-২৬॥ ছুজ্জনবধোহধর্মোহপি ধর্থ এব পরোপঘাতকং 

সত্যং ধর্সোহপ্যধর্থ এব 1২৭॥ আচাবঃ শৌচাদিক্েন ধর্ম; প্রাপ্যতে, ততো বেদাধিগমন্ততো 
.যজ্ঞাহষ্ঠানং ততো! দেবতাপ্রমাদ ইত্যর্থ ॥২৮| বেদেতি যজৈর্দেবানাং নীত্যা মম্স্াণাঞ 

স্িতিবিত্যর্থঃ ॥২৯। পণো ভূতিসতামর্হতীতি পণ্যাঁ সেবা । “পণ ব্বটিমানে স্তাৎ” 
বৃহস্পতিব সমান লোকেবাও ধন্ম না জানিয়া কিংবা বৃদ্ধসেবা না করিয়া ধন্ম ও 

অর্থেব মর্ম বুঝিতে সমর্থ হয না ॥২৬| 
যে স্থলে অধর্ন্মই ধর্ম হয এবং ধর্মই অধর্ম্ম হয, সেই স্থলটা পৃথক্ ভাবে বিশেষ 

করিয়। বুঝিতে হইবে + যে স্থানে নির্ধবোধেবা মুগ্ধ হইযা! পড়ে ॥২৭| 

আচাঁব হইতে ধর্ম্ম জন্মে, ধর্ম হইতে বেদজ্ঞাঁন উৎপন্ন হয, বেদজ্ঞান হইতে হজ্ঞ 
হইতে থাকে এবং সেই যজ্জই দেবগণকে প্রতিষ্ঠিত করে ॥২৮। 

বেদ ও আচাববিহিত যজ্ঞ দেবগণকে বক্ষা কবে এবং বৃহস্পতি ও শুক্রপ্রণীত 

_শীতিশান্ত্র মনুস্তাদিগকে রক্ষা! কবে।২৯ 
(২৮)'প্বর্থে বেদাঃ প্রতিটিতাঃ বাঁবকা। |. 77. 
বন-১৫৮ ৮) 



১২৫৮ মহাভারতে বন- 

্রয়ী বার্তী দণ্ডনীতিস্তিজে। বিগ্তা বিজানতাম্। 
তাভিঃ সম্যক্ প্রযুক্তাভিলেকযাত্রা বিধীয়তে ॥৩১॥ 
সা চেদবন্কৃতা ন স্যাত্রযীধর্মৃতে ভুবি। 
দণ্ডনীতিৃতে চাপি নিন্র্ধ্যাদমিদং ভবেৎ ॥৩২॥ 

বার্ভীধর্শে ্তিটান্ত্যো বিনশ্যেতুবিমাঃ প্রজাঃ। 

স্প্ররৃতৈক্ত্রিভিহ্ব্যেতৈধর্্ং সুযন্তি বৈ প্রজাঃ 1৩৩| 

ভাবতকৌমুদী 

কৃষিকর্দণা, গাবশ্চ অজাশ্ছাগাশ্চ অবযো মেষাশ্চ তেষাং পোষণৈ+ বার্তা বৃততিজর্গবিকানির্বাহোপ- 
যোগি কার্যমিতি যাবৎ তথা! গ্রতিগ্রহাদিরূপযা চ, এতৈঃ পণ্যাদিতি্ধৈর্বযবহাবৈঃ কবণৈঃ, 
দিজবাতিভিত্রদষণক্ষত্রিযবৈশ্টেঃ, সর্বং জগণ্, ধাধ্যতে বক্ষ্যতে ॥৩০| 

ত্রধীতি। ভ্রধী বেদঃ বার্তা জীবিকাশান্তং ধর্মশাস্থাগ্ন্র্গতম্, দগ্ডনীতিযু'্ধব্যবহাবশান্তর্, 
এতাস্তিত্ো বিদ্যা বিজীনতাঁং লৌকযাত্রাজিজ্ঞান্থনাং জনানাং বিদ্যন্তে। অম্যক্ দেঁশকালপাত্র- 

বিবেচনপূর্ববকং প্রযুক্তাভিস্তাভিঃ, লোকযাত্রা বিধীযতে ॥৩১॥ 
সেতি। সা লোকষাত্রা চেৎ, ভূবি, ধর্মকৃতা স্তাযেন বিহিতা ন স্তাৎ, তথা ত্রয়ীধর্্দং 

বেদোত্তধর্শমূ, খতে বিনা, দগ্তনীতিং তচ্ছাস্ত্ো্তনিযমঞ্চ, খতে বিনা, স্তাৎ তদা ইদং জগৎ 
নির্ঘ্ধ্যাদং বিশৃঙ্খলং ভবেৎ্, অনবরতবিসদৃশব্যবহাঁবাদিতি ভাবঃ॥৩ 

বার্থেতি। বার্ডাধর্ধে জীবিকানির্বাহজ্ঞাপকশান্ত্োক্তনিযমে, অতি্ঠন্ত্য ইমাঃ প্রজা জনাঃ, 

বিনশ্রেযুঃ, জীবনদাতুবপি জীবননাশাগ্ভাচবণাদিত্যাশযঃ | কিন্তু প্রজাঃ, সুপ্রবৃতৈ্ধাষখপ্রযোগেণ 
যথাস্থানপ্রবৃত্তৈ, এতৈস্ত্িভিঃ ব্রয্যাদিশাস্তৈঃ, ধর্শং লোকস্থাপকং স্যাম, স্থযস্তি উৎপাদযস্তি। 
দৈবাদিকন্থধাতোঃ পরন্মৈপদমার্ধম্ ॥"৩| 

ভাব্তভাবদীপঃ 
ইত্যুপক্রম্য "ব্যবহারে ভূতো। ধনে” ইতি মেদিনী। বার্থা জীবিকার্থা! বৃত্তি ॥৩০| সা চ 
ক্রমেণ ব্রাঙ্ষণন্ত ত্রধী যাঁজনাধ্যাপনাদিঃ | বৈশ্যন্ত বার্ভাপণ্যাদিঃ ৷ ক্ষত্রিযন্ত দণ্ডাদিঃ 1৩১। 

₹ তত ৪ 

সেবা, করদান, বাণিজ্য ও কৃষি এবং গো, ছাগ ও মেষ পালন, আব 
প্রতিগ্রহপ্রভৃতি__এই সকল কাঁ্যদ্বাবা সমস্ত জগৎ রক্ষা কবেন ॥৩০] 

সংসাবযাত্রানির্ববাহার্থী লোকদিগেব বেদ, জীবিকা নির্র্বাহশীস্ত্র এবং দণ্ডনীতিশাস্ত্ 
-এই তিনটা বিদ্তা আছে; যথাস্থানে প্রযুক্ত সেই তিনটা বিদ্যাাবাই সংসারযাত্রা 
নিব্বাহিত হয ॥৩১। 

সেই সংসাবাত্রা! যদি ন্যায় অনুসারে বিহিত না হয়, কিংবা বেদোক্ত ধর্ম 
এবং দণ্ডনীতিবিহিত নিয়ম ব্যতীত অনুষ্ঠিত হয, তবে এই জগৎটা বিশৃঙ্খল হইয়া 
যায় ॥৩২॥ 

(৩৩) বার্ডাধর্মে হবর্তন্তযঃ-_বা ব কা। 



পর্ববণি চতুিংশত্যধিকশততমোহধ্যারঃ | ১২৫৯ 

দ্বিজাতীনাম্বৃতং ধর্ম হোকশ্চৈবৈকবর্ধিকঃ | 
ষজ্ঞাধ্যয়নদানানি ত্রয়ঃ সাধারণাঃ ন্মৃতাঃ ॥৩৪॥ 

যাজনাধ্যাপনং বিপ্রে ধর্ম্যশ্ৈর প্রতিগ্রহঃ | 
পালনং ক্ষর্লিযাণাং বৈ বৈশ্বাধর্ধাশ্চ পোষণম্ ॥৩৫॥ 

শুশ্রীধা তু দ্বিজাতীনাং শুদ্রোণাং ধর্ম উচ্যতে | 
ভৈক্ষ্যহোমব্রতৈহীনাস্তথৈব গুকথানিতাঁঃ ॥৩৬॥ 
কষত্রধর্মোহত্র কৌন্তেষ ! তব ধর্ত্োহভিবক্ষণমূ । 
স্বধন্মং প্রতিপগ্ভস্ব বিনীতো নিয়তেন্ড্রিয়ঃ ॥৩৭॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
দ্বীতি। দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণানাম্। খতং সত্যমেব, একবর্ণিকঃ তন্থিন্নেকম্সিননেৰ বর্ণে গ্রাধান্তেন 

সংস্্ঃ একো মুখো ধর্ম:ঃ। কিন্তু যজ্ঞধ্যযনদানানি এতে ত্রযো ধর্্াঃ, সাধারণা অমুখ্যাঃ 
নৃতাঃ (৩৪1 

যাজনেতি। যাজনেন যুক্তমধ্যাপনং যাঁজনাধ্যাপনমূ্, মধ্যপদলোপী সমাসঃ | ধর্মাদনপেতো 
ধর্শ্যঃ অপতিতেভ্যঃ সপ্তাত: | পোষণং গবাদিপশুনাম্ ?৩৫॥ 

সশ্রুযেতি। ভৈক্ষ্যং ভিক্ষা, ত্রতং স্বাধযাযার্থবরচধ্যম্। গুরুষু দিলাতিযু বাঁসিতাঃ পিতাদিনা 
স্থাপিতা ভবেষুঃ, তে শূন্র| ইতি শেষঃ ।৩৬ 

ক্ষত্রেতি। অভিবন্মণং তদ্দরপঃ ক্ষত্রধর্শঃ এব তৰ ধর্মঃ| প্রতিপগ্ন্ব আশ্রয 1৩৭ 

ভাঁবতভাঁবদীপঃ 
সা লোকযাত্রা ॥৩২--৩ | খতং সত্যমাত্মজ্ঞনাখ্যমঠ একো বর্ণঃ শুরু; কেবলসাত্বিকঃ। 

ধর্মো, যোগাখ্যঃ 1৩৪ - ৩৫] তৈক্ষ্যেতি। ওবো ব্রিবর্ণে বাদিতং বাসো যেযাং তে শূল্রা 
তৈক্ষ্যাদিভিহঁনা ভবস্তি ॥৩৬। ক্ষত্রধর্্োহত্র প্রকরণে উচ্যতে, স চ তব ধর্দোহত্র লোকে 

যায়, আব, বেদ, জীবিকানির্র্ধাহেব নিয়ম ও দণ্ডনীতি__এই তিনটাকে যথানিয়মে 

প্রযোগ কবিলে তাহাবা ধর্ম অজ্জন কবিতে পাবে ॥৩৩া 

সত্যই ্রাহ্মণদিগেব প্রধান ধর্ম; আব যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দাঁন--এই তিনটা 
তাহাদেব সাধাবণ ধর্ম ॥৩৪| 

এবং যাঁজন, অধ্যাঁপন ও সংপ্রতিগ্রহ--এই তিনটি ত্রাহ্গণেব (জীবিকা- 
নির্ববাহেব) ধর্ম, প্রজাপালন ক্ষত্রিয়েব ধর্ম এবং পশুপালন বৈশ্যেব ধন্ম 1৩৫॥ 

আব, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠেব সেবা৷ কৰা শুক্রেব ধর্ম? শুত্র উক্ত তিন বর্ণেব 
নিকট থাকিবে ; কিন্তু ভিক্ষা, হোম ও বৈদিকত্রত কবিবে না ॥৩৬| 

কুস্তীনন্দন | প্রজাপালনবপ ক্ষত্রিষধন্মই তোমাৰ ধর্ম; সুতবাং ভুমি 
বিনয়সম্পন্ন ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আপন ধর্ম আশ্রয় কব 1৩৭ 



৯২৬০ মহাভারতে , , বণ- 

বৃদ্ধেঃ সংমন্ত্য সন্ভিশ্চ বুদ্দিমন্ডিঃ শ্রতান্িতৈঃ | 
আস্থিতঃ শান্তি দণ্ডেন ব্যঘণী পবিভূঘতে ॥৩৮॥ 
নিগ্রহানুগ্রহৈঃ সম্যগ বদা রাজ। প্রবর্তৃতে 
তদা ভবন্তি লোকস্ত মধ্যাদাঃ স্থব্যবস্থিতাঃ ॥৩৯॥ 

তম্মান্দেশে চ দুর্গে চ শক্রমিত্রবলেহু চ। 

নিত্যং চাবেণ বোদ্বব্যং স্থানং বুদিঃ ল়স্তথা ॥8০) 

বাজ্ঞামুপাযাশ্চারা-্চ বুদ্ধিমন্ত্রপবাক্রমাঃ। 
নিগ্রহপ্রগ্রহে। চৈব দান্দ্যং বৈ কার্্যমাধনম্ ॥৪১। 

সাজা দানেন ভেদেন দণ্ডেনৌপেক্ষণেন চ | 
সাধনীবানি কণ্ধাণি সমাসব্যাসবোগতঃ ॥৪২ 

মন্ত্রমূলা নবাঃ সর্ষে চাবাশ্চ ভবতর্বভ !| 

সুমন্জ্িতে নষে সিদ্ধিস্তাং দ্িজৈঃ সহ মন্্রয়েত 1৪৩| 

ভাবতকৌ মুদী 
বৃদ্ধৈরিতি। আস্ছিতঃ স্বপদে অবস্থিতঃ। ব্যননী দৃতা্ভাসভ্তঃ ॥৩০1 

নিগ্রহেতি। দুষ্টানাং দমনানি নিগ্রহাঁঃ সতাং পালনান্নগ্রহীশ্চ তৈ: ৩৭ 
তক্মদিতি। দ্থানং শক্রমিভরযৌববস্থিতিঃ বৃদধিকন্নতিঃ, যোহবনতিঃ ॥৪০। 

রাজ্ঞামিতি। চাঁবা গপ্তচবা: | প্রগ্রহোহনতগ্রহ:। দাক্ষাং কৌশলম্॥৪)] 
নায়েতি। লমাঁসঃ সংক্ষেপঃ সামাদীনামেকৈকং ব্যামো বিস্তাবন্তেধাং সমূদায়শ্চ তযোধোগতঃ 

যথামস্তবং প্রবর্তনাৎ, কর্ণাণি পরবাজ্যগ্রহণাদীনি )৪২| 

ক্ষত্রিয় (বাজা) আপন পদে থাঁকিয়। বুদ্ধিমান অথচ শান্তজ্ঞানসম্পন্ন বৃদ্ধগণ ও 

সাঁধুগণেব সহিত মন্ত্রণা করিয়! রাজ্য শাসন করিবেন ; কিন্তু তিনি যদি ব্যসনাসক্ত 
হন, তবে লোৌকসমাঁজে তিবস্কৃত হন ॥৩৮॥ 

বাজ যখন সমীচীনভাবে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ কবেন, তখন লোকেব মর্যাদা 
নুবক্ষিত থাকে ॥৩৯| 

অতএব রাজা সর্ব্বদাই শত্রু ও মিত্রের সৈন্যে, রাজ্যে এবং দুর্গে গুপ্তচব নিয়োগ 
করিয়া তাহাদের অবস্থিতি, উন্নতি ও অবনতিব বিষয় জানিবেন ৪০1 

গুপ্তচব, বুদ্ধি, মন্্রণা, পবাক্রম, নিগ্রহ, অনুগ্রহ এবং কৌশল--এইগুলি 
বাঁজাদের কার্ধ্যসাধনেৰ উপায় 18১॥ 

সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও উপেক্ষা_-এই গুলিব এক একটী কিংবা সকল কয়ুটী 
: প্রয়োগ করিয়। রাজারা কাধ্য সাধন করিবেন 18২ 

6১ বাজামুপায়্ারাশ্চ-বাব কানি। 

পাশ ৮০ 
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স্থিয়া মুটেন বালেন লুন্ধেন লঘুনাঁপি বা। 
ন মন্ত্রয়েত গুহানি যেষু চোম্মাদলক্ষণম্ 188॥ 

মন্ত্রযে সহ বিদ্প্তিঃ শক্তৈঃ কর্ন্মাণি কারয়ে€। 
স্িপ্বৈণ্চ নীতিবিন্যাসান্ মূর্ধান্ সর্বত্র বর্জয়েৎ ॥8৫| 
ধাম্মিকান্ ধর্মকার্য্যযু অর্থকার্্যেষু পণ্ডিতান্। 
সী ব্লীবান্ নিষুপ্তীত ক্রুবান্ ক্ুবেবু কর্মস্থ ॥৪৬| 
স্বেভ্যন্চৈব পবেভ্যশ্চ কার্য্াকার্য্যসমুদ্তবা। 
বুদ্ধিঃ কর্দাস্থ বিজ্ঞেয়া বিপুণাঞ্চ বলাবলমৃ্॥৪৭॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
মন্ত্রতে। নযা নীতয়ং। তাং সিদ্ধিম্ দিজৈব্রা্গণক্ষত্রিষবৈপ্ঠৈঃ 18৩1 
স্্িঘতি। লঘুনা নিরষটগ্রকৃতিনা জনেন সহ। গুরানি গুপ্তবিষযান্ 0891 
ম্ত্রেদিতি। দিগ্বৈঃ আতমনি সেহপরাধণৈর্জনৈ, নীতেব্তাসান্ প্রযোগান্ 1841 
ধান্মিকানিতি। অর্থকার্ধ্যু ধনাদিসাধনব্যাপাবেষু। কলীবান্ পুংস্বহীনান্ 1৪৬ 
স্বেত্য ইতি। কর্মন্থ কর্সাঁধনবিষযেষু। স্বেভ্য; ম্বকীযেভ্যঃ পবেভ্যঃ পবকীযেভ্াশ্চ 

গুপ্তচবাদিজনেত্যঃ সকাশা, কাধ্যাকার্ধ্যসমূত্তবা কর্তব্যাকর্তব্যবিষযা! বুদ্ধিঃ বিজো বিশেষেশীব- 
ধাবণীয়া বিপুণাং বলাবলঞ্চ বিজ্ঞেষম্ 18৭ 

ভীরঙভাবদীপঃ 
৩৭। আস্িতোহমগৃহীত; ॥৩৮--৩৯| স্থানং সিদ্ধনংরক্ষণম্ 18০8১ সমাসঃ মাগাদি- 
পঞ্চকে একেন ছিতৈর্া৷ কার্ধযসাধনম্। ব্যান: সর্বেস্তৎসিদ্ধিঃ 1৪২--৪৪1 নি্বৈছিতে- 
গ্€ভঃ।  নীতেঃ প্রজাপারপত্যাদেব্তাসাঃ স্থাপনানি1৪৫--৪৬  স্বেত্যম্গাবেভাঃ 
22-73-245১ 444 

ভব্তশ্রেষ্ঠ | মন্ত্রণীই সমস্ত নীতিপ্রযোগেব ও গুপ্তচবনিযোগের মূলঃ 
সুতবাং সেই নীতিবিষষে ভাল কবিষা মন্ত্রী কবিলে কার্ধ্যসিদ্ধি হয়; অতএব 

, দ্বিজাতিগণেব সহিত সেই কাধ্যমিদ্ধিবিষষে মন্ত্রণা কবিবে ॥৪৩া 
শ্রীলোক, মূর্খ, বালক, লোভী, নিকৃষ্ট স্বভাব ও উ্বত্ত__ইহাদেব সহিত 

গুপ্তবিষয়েব মন্ত্রণা করিবে না 1৪81 
বিদ্বান লোকদের সহিত মন্ত্রণা কবিবে, সমর্থ লোকদ্বাবা কার্ধ্য করাইবে, প্রণবী 

লোকদাঁবা নীতিগ্রয়োগ কবিবে এবং সর্বব্রই মূর্খলোক ত্যাগ কবিবে 18৫1 
ধর্মাকার্ধ্যে ধাম্মিকদিগকে, অর্থকার্যে বিজ্ঞিগকে, স্ত্রীলোকদেব নিকটে 

নপুকদিগকে এবং নিষ্ুবকা্যে নিষ্ঠুবদিগকে নিযুক্ত কবিবে 1৪৬ 
(8৪)." ন মন্ত্রধীত গুহানি--বা! বকা ।, 



১২৬২ মহাভাবতে ব্ন- 

বুদ্ধ সু প্রতি সন্নেষু কুর্ধ্যা্ সাঁধুষু গ্রগ্রহম্। 

নিগ্রহথপ্যশি্টেবু নি্ধর্য্যাদেহু কাবযে ॥৪৮॥ 
নিগ্রহপ্রগ্রহে সম্যগ, বা বাজ প্ররর্ততে | 
তদ1 ভবতি লোকস্য মর্ধ্যাদা স্ব্যবস্থিতা ॥৪৯॥ 

এষ তেহভিহিতঃ পার্থ। ঘোবে! ধর্ম ছুবনযত 

তং স্বধর্মীবিভাগেন বিনয়স্থোহনুপালয় ॥৫০॥ 

তপোধর্দমদমেজ্যাভিবিপ্র। যান্তি যথা দিবমূ। 

দানাতিথ্যক্রিযাঁধন্মৈর্যান্তি বৈশ্যাম্চ সদৃগতিম্ ॥৫১॥ 

দ্বিজগুআীষঘা গুদ! লভস্তে গতিমুভমাষ্। 

কষত্রং ঘাঁতি তথা ন্র্গং ভূবি নিগ্রহপালনৈঃ ॥৫২॥ (বুগকম্) 

ভাঁবতকৌমুদী 

বুদ্ধেতি। স্প্রতিপন্নেফু সাধুত্বেনবধাবিতেযু। গ্রগ্রহমন্গ্রহম 1৪৮ 

নিগ্রহেতি। নিগ্রহেণ যুক্ত: প্রগ্রহোইমুগ্রহন্তশ্সিন। মধ্যপদলোপী ষমাসঃ 1৪৯ 

এ ইতি। ধর্থো রাঁজনীতিঃ, দুবন্বষে! দুর্বেধধঃ | স্বধর্শন্ত বিভাগেন সম্যদ্িবেকেন 1৫০1 

তপ ইতি। ধর্মভীর্ঘনানাদিঃ দম ইন্জরিষনিগ্রহঃ, ইজ্যা! যজ্ঞঃ | ক্ষত্রং কষত্রিষঃ |৫১--৫২| 

ভারতভাবদীপঃ ূ 

পবেত্য উৎকোচাদিনা লৌভিতেভ7ঃ ॥৪৭॥ বৃদ্ধা! জীবনাশযা প্রতিপনেযু শরণাগতেষু॥৪০-_-৪৯| 

ঘোবো ধর্শে। বাজধর্মঃ 1৫০-- ৫৩| 

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীযে ভ1বতভাবদীপে চতুবিংশত্যধিকশততমৌহধ্যাঘঃ 1১২৪।॥ 

বনু কার্ধ্যেই ন্বপক্ষেব লোক ও বিপক্ষের লৌকেব নিকট হইতে কর্তৃব্যাকর্তব্য 
বিষযেব বুদ্ধি লইবে এবং শত্রুদেব বলাবল জাঁনিবে ॥৪৭॥ 

বুদ্ধি্বাব। ধাহারা সাঁধু বলিয়া নির্ধাবিত হন, তাহাঁদেব প্রতি বাজ! অনুগ্রহ 
কবিবেস ; আব অশিষ্ট ও মধ্যাদাহীন লোকের উপবে নিগ্রহ কবাইবেন ॥৪০| 

বাজা যখন ন্যায়সঙ্গত নিগ্রহে ও অনুগ্রহে প্রবৃত্ত থাকেন, তখন প্রজাদেব মর্ষাদা 

সুব্যবস্থিত হয় ॥৪৯॥ 
পৃথানন্বন! এই তৌমাঁব নিকট ভয়ঙ্কর ছুর্ববোধ বাঁজধর্্ম বলিলাম। তুমি 

বিনীত থাকিয়া আপন ধর্ম বিবেচনায় এই ধর্ম পাঁলন কব 1৫০। 
ব্রাহ্মাণেব৷ যেমন তপস্থা, ধর্মকার্ধ্য, ইন্দ্রিযদমন ও যঙ্জদ্াবা স্বর্গলাভ কবেন, 

বৈশ্যেরা যেমন দান, অতিথিমংকাঁব ও অন্যান্য ধর্মকার্য্যদ্বারা সদ্গতি প্রাপ্ত 

(৫০,*ধন্মো ছুরত্যষঃ--পি। (৫২) পূর্ববার্ধং বা বক পি নাস্তি। 
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সম্যক্প্রণীতদণ্ডা হি কামছেষবিবজ্জিতাঠ। 
অলুব্ধ! বিগওক্রোধাঃ সতাং যান্তি নলোকতাম্ ॥৫৩| 

ইতি শ্ীমহাভারতে শতদাহজ্র্যাং সংহতাবাং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি 

তীর্ঘযাত্রায়াং হন্মন্তীমসংবাদে চত্ুধিংশত্যধিকশততমোহধ্যাষঃ ॥০| 
888 

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমো হধ্যায়ঃ | 

বৈশম্পাবন উবাচ। 
ততঃ সংহ্ৃত্য বিপুলং তথ্বপুঃ কামতঃ কৃতম্। 

ভীমসেনং পুনর্দোর্যাং পর্ধ্যঘজত বানবঃ ॥১] 
পবিষ্বত্তস্ত তন্তাণ্ড ভরাত্রা ভীমন্ত ভাবত 11 

শ্রম নাশমুপাগচ্ছৎ সর্ববঞ্চাসীৎ প্রদক্ষিণম্ ॥২॥ 

ভাবতকৌমুদী 
সম্যগিতি। অম্যগ, যথাস্থানং প্রণীতঃ কুতো দৃণ্ডো যৈত্তে বাজান ইতি শেষঃ৫৩া 

ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যাধ-ভাঁবতাচীধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাগীণভট্রচার্ধ) বিরচিতাধাং 

মৃহাভাবতটাকাযাং ভাবতকৌমুদদীসমাখ্যাযাং বনপরববণি তীর্ঘধাত্রাযাং 
চতুবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যাযঃ |০| 

ল্প শম্পাপলাপেপিপপিন পদ 

হই 

তত ইতি। কামতো বিপুলং কৃতমিতি স্বপ্ধঃ | দৌর্ত্যাং বাহুভ্যাম্ 1১। 

পরীতি। পরিঘক্তত্ত আলিঙ্গিতন্ত। প্রদক্ষিণম্ অনুকূলম্ |২] 

হন এবং শুদ্রেবা যেমন দ্বিজীতিসেবা দাবা উত্তম গতি লাভ কবেন, তেমন 
ক্ষত্রিষেবাঁও পৃথিবীতে স্যাধ্য নিগ্রহ ও অন্ুগ্রহদ্বাব ্বর্গ লাভ কবেন ॥৫১-_৫২॥ 

বাঁজীবা কামছ্েষশূন্য, নিলে?ভ ও ক্রোধবিহীন হইয়া (প্রজাদের উপবে) 
স্যাযসঙ্গতভাবে দপগ্ডবিধান কবিয়া সাধুদেব লোকে গমন কবেন” ॥৫৩| 
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বৈশম্পায়ন বলিলেন-_তাহাব পৰ হনৃমান্ ইচ্ছানুসাবে কৃত সেই বিশাল 
শরীব পুনবাষ সঙ্কুচিত কবিয়া বাছুযুগলদ্বাবা ভীমসেনকে আলিঙ্গন কবিলেন ॥১॥ 

ভবতনন্দন! হনুমান্ আলিঙ্গন কৰিলে, ভীমের পবিশ্রম দৃবীভূত হুইল এবং 
সমস্ত-বিষষই ভীহাব-অন্ুকূল হইল ॥২ 

* “*পরাশদধিক"*--_বা ব কা, পি অধ্যায়সমাস্থিনাসতি, “..-দিপরাশদধিক...৮_নি। 



১২৬৪ মহাঁভাবতে রন- 

বলঞ্চাতিবলে! মেনে ন মেহস্তি সদূশো মহান্। 
ততঃ পুনবথোবাচ পর্ধ্যশ্রুনযনো হবিঃ ॥৩| 
ভীমমাভাষ্য সৌহার্দাদ্বাম্পগদগদয়া গিব। | 
গচ্ছ বীব! স্বমাবাসং ন্মর্তব্যোহন্মি কথান্তরে ॥8॥ (বুগাকম্) 
ইহস্থশ্চ কুরুত্রেষ্ঠট ! ন নিবেগ্ঠোহন্মি কস্তচিৎ | 

ধনদশ্ালযাচ্চাপি বিহ্ষ্টানাং মহাবল | ॥৫| 
এষ কাল ইহায়াতুং দেবগন্ধ্বযোধিতাম্। 
মম্াপি সফলং চক্ষু? স্মাবিতশ্চান্মি রাঘবম্ ॥৬| 

রামাভিধানং বিষ্ুং হি জগদ্বদয়নন্দনমূ। 
সীতাবক্ত1ববিন্দার্কং দশীস্তধ্বান্তভাক্করমূ ॥৭॥ 

মানুষং গাত্রদংস্পর্শং গত্ব। ভীম ! তব সহ। 
তদন্মাবর্শনং বীব ! কৌন্তেযামোঘমস্ত তে 0৮1 (বিশেষকস্) 

ভাঁবতকৌমুদী 
বলমিতি। বলং নৃতনমধিকং জাতমিত্যর্থঃ | হবিষনূমান্। ন্বং নিজম্1৩-_-৪| 

ইহেতি। ধনদন্ড কুব্বেস্ত। বিহষ্টানাং ধনদেনৈব প্রেবিতাঁনাং মধ্যে কল্যচিৎ 1৫1 

এব ইতি। চক্ষুঃ সফলং জাতং তব দর্শনাদিতি ভাবঃ। হে ভীম। ত্বযা সহ আলিঙ্গনং 

কৃত্বেতি শেষঃ মানুযং মানুযস্থন্ধিনং গাত্রসং্পর্শং গন্ব। প্রাপ্য, রাঁঘবং বধুবংশীষম, অশতাং হাষনন্দনং 

হদযানন্দজনকম্, সীতাঁযা৷ বং মুখমেব অর বিন্দৎ পন্মং তশ্য অর্বং সু্যমূ গ্রকাশকত্বাৎ। দৃশাস্যে। 

বাঁবণ এব ধ্বান্তমন্ধকা রস্তম্ত ভাক্ষবং কর্ম, নাশকত্বা, বামাভিধানং বিষ তুষৈব ম্মারিতোহ্মি, 
্পর্শসীধর্ম্যার্দিতি ভাবঃ। অমোঘম্ অব্যর্থম্॥৬ -৮। 

০০ তে 

আব, তখন মহাবল ভীম মনে কবিলেন যে, আমাৰ নূতন বল হইয়াছে এবং 
আমার তুল্য মহাঁবল লোক আর নাই। তদনস্তব হনৃমান্ অশ্রপূর্ণনয়নে এবং 

স্নেহবশভঃ বাষ্পগদ্গর্রবাক্যে সম্বোধন কবিয পুনরায় ভীমকে বলিলেন-_“বীর ! 
এখন আপন বাঁসস্থানে গমন কব, কথাপ্রদঙ্গে আমাকে ম্মবণ কবিও ॥৩---৪॥ 

কুকশ্রেষ্ঠ মহাবল! কুবেরভবন হইতে অনেক লোক এখানে প্রেরিত 
হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে কাহাবও নিকট জানাইবে না ষে, আমি এখানে 
আছি ॥ই1 

বিশেষতঃ দেবরমদীগণ ও গন্ধবর্ববম্ণীগণের টা আসিবার এই সময়4 

১" আব কাদিতিনি।)- কন মহাবল1-_বা বকা। (৬) দেশকাল 
ইহাযাতুম্ববা বকাপি।' - ৰ 



পর্ববণি পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যযিঃ | ১২৬৫ 

ভ্রাতৃত্ব ত্বং পুবস্কৃত্য ববং বব ভাবত ! | 
যদি তাবন্মষা ক্ষুদে! গত্বা বাবণসাহ্বযম্ ॥৯॥ 

ধার্তবাষ্ট্রী নিহত্তব্যা যাবদেতৎ কাবোম্যহ্ম্। 
শিলঘা নগবং বাঁপি মন্দিতব্যং ম্যা যদি ॥১০| 
বদ্ধা! স্্যোধনং বাগ্ পার্থমেবানযামি তে। 

যাবদেতৎ কবোয্যগ্ কামং তব মহাবল । ॥১১ (বিশেষকম্) 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ভীমসেনস্ত তদ্বাক্যং শ্রুত্ব। তম্ত মহাত্মনঃ | 
পরত্যুবাচ হনুমন্তং প্রহ্নকটেনান্তবাত্বনা ॥৯২॥ 
কৃতমেব ত্য! সর্ধ্বং মম বানবপুলঈগব !। 

স্বস্তি তেহস্ত মহাবাহো ৷ কামযে ত্বাং প্রসীদ মে ॥১৩] 

ভাব্তকৌধুদী 
্রাতৃত্মিতি। পুবস্কৃত্য হেতুকত্যেত্যর্ঘঃ। বাবণমাহ্বযং হত্তিনাং গ্ধা ক্ু্রা ধার্বাষ 

নিহস্তব্যা ইতি সধ্ন্ধঃ। সুযৌধনং দুর্য্যোধনম্। তব কামং যথেগ্সিতম্ ।৯_-১১1 
ভীমেতি। তত্ত হনুমতঃ। অন্তবাত্মন! মনসা 1১২| 

কৃতমিতি। অনাযাসসাধ্যে বিষষে অতীত নির্দেশব্যবহাবাৎ, কবিস্যমাণেহপি শক্রদংহাবাঁদো 
কতমিতি নির্দেশ: । কাময়ে ত্বত্প্রসন্নতামেব কাঁম্যাঁমি |১৩| 

আলিঙ্গন কবিঘা মানুষেব গাত্রসংস্পর্ণ পাইযাছি বলিষা আজ জগতের 

হৃদযানন্মজনক, সীতা-বদন-পঙ্কজের স্র্ধ্য এবং বাঁবণান্ধকাবেবও ৃর্য্য বদুনন্দন 
বামনামক নাবাধণকে তুমিই ম্মবণ কবাইয| দিঘাছ। অতএব বীব | কুন্তীনন্দন। 
আমাব দর্শন তোমাঁব পক্ষে অব্যর্থ হউক ॥৬__৮| 

ভবতনন্বন ! তুমি ভরাতৃত্বশতঃ আমাৰ নিকট বর প্রার্থনা কব। হস্তিনা- 

নগবে যাইঘা। আমাৰ যদি ক্ষুদ্র ধৃতবাষ্টরপুত্রগণকে সংহাঁব কবিতে হয, তাহা আমি 
কবিব; কিংব৷ প্রস্তবদ্ধাবা হস্তিনানগবটাঁকেই ঘি আমার মর্দন কবিতে হব, অথনা 

ছুর্য্যোধনকে বন্ধন কবিযা। তোঁমাঁব নিকট আনন কবিতে হয, াহাও আম কবিন, 

মৃহাবল ! তোমাৰ সমস্ত অভীষ্টই আনি কবিব” ॥৯_-১১| 

বৈশম্পীয়ন বলিলেন-_ভীমনেন, মহাত্মা হনৃমানেব সেই কথা শুনিষা হষ্টচিত্তে 
তাহাকে বলিলেন--॥১২॥ 

“মহাবাহু বানবশ্রেষ্ঠ! আপনি আঁমাব সমস্তই ববিষা বাঁথিযাছেন, 'আপনাব 
মঙ্গল হউক। জাঁমি আঁপনাব নিকট প্রার্থনা কবি--আপনি আমাৰ শুতি প্রন 
হউন ॥১৩| 

(১১) বন্ধ দূর্য্যোধনং বাগ আননামি তবাস্টিকম-বাববানি। 
ব্ন-১৫৯ ৮) 



১২৬৬ মহাভারতে 

সনাথাঃ পাগুবাঃ সর্ব সয়া নাথেন বীর্যযবন্। | 

তবৈব তেজসা সর্ত্বান্ বিজেষ্যামে। বয়ং পবান্ ১৪ 
এবমুক্তস্ত হনুমান্ ভীমসেনমভাষত | 

্রাতৃত্বাৎ সৌহদাচৈব করিস্তামি প্রিয়ং তব ॥১৫॥ 
চমৃং বিগাহ্ শজ্ণাং শবশক্তিসমাকুলামৃ। 
যদা সিংহববং বীর । করিষ্যমি মহাবল ! ॥১৬| 

তদাহহং বৃংহয়িষ্যামি ত্ব-রবেণ রবং তব। 
-ং শ্র্তৈব তবিযবা্তি ব্যসবস্তেহরযো রণে ॥১৭। (ুখ্ক্মু) 
বিজয়স্ ধ্বজন্থস্চ নাঁদান্ মোক্ষ্যামি দারুণান্। 

-পন্্রণাং তে গ্রাণহ্বান্ স্থখং যেন হনিয্যথ ॥১৮। 
এবমাভাষ্য হনুমাংক্তদা পাণ্ডবনন্দনমূ। 

মারগমাখ্যায় ভীমায় তব্রৈবাত্তরধীয়ত ॥১৯॥ 

ইতি শ্ত্রীমহাভাবতে শতদাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি 

তীুর্যাতরায়াং হনুমন্তীমসংবাদে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ 0০1 % 
ভারতকৌমুদী 

নীথা ইতি। নাথেন গ্রভণা। ধায্ভেন ধনবানিত্যারদিবদতেদে তৃতীয়! ॥১৪। 

এবমিতি। সৌহদাৎ এতৎসৌজন্যনিবন্ধনাদিত্যাশযঃ ॥১৫। ৃ 
চহৃমিতি | চমৃং সেনামূ, বিগান্ঘ আলোড্য। সিংহববং মিংহনাদম্। বুংহযিত্যামি বর্দযিস্তামি, 

শ্বরবেণ নিজকগ্ঠধ্বনিনা। ব্যমবে! বিগতগ্রাণাঃ ॥১৬--১৭| 

বিজবন্তেতি। বিভিয়স্ত অনুনন্ত। যেন নাদমোচনেন, হনিস্তথ শ্রন্।১৮। 

ভার্তভাবদীপঃ 
তত ইতি 1১--.১৯| 

ইতি শ্রমহাভাঁরতে বনপর্করণি ন্লৈবষ্ঠয়ে ভাবততাবদীগে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যাথিঃ ১২৫ 

মহাবল! আঁপনি প্রভু থাকায় পাণ্বেব৷ সকলেই প্রভুসম্পন্ন আছেন? 
আপনা বলেই আমবা সকল শত্রুকে জয় করিব” ॥১৪॥ 

ভীন এইবপ বলিলে, হনূমান্ ভীমকে বলিলেন__“ভ্রাতা বলিযা এবং এই 
সৌহার্দিবশতঃ আমি তোমার প্রিয়কাঁধ্য রূবিব ॥১৫। 

মহাবল বীর! তুমি যখন বখি ও শক্তিসমাচ্ছন্ন শক্রসেনা আলোড়ন করিয়া 
সিহুলাদ করিবে, তখন আমি নিজের কঠশবদ্াবা ভৌমার সেই'সিংহনীদ বন্ধিত 
করিব; যাহা গুনিয়াই শক্ররা যুদ্ধে প্রাণ বিমর্জন করিবে ॥১৬--১৭ 

(১৭) ছিতীয়া্ধ, বা ব কাপি নাস্তি। (১৯)-তা| পাওবমধামম্নপি। * *.এবপঞচাশ- 
দধিক:”--বা ব কা পি, নি অধায়িসমাধিঘান্তি | 



সং এ 


